Rada Powiatu
Tucholskiego

Tuchola, dnia 13 września 2017 r.

BR.0002.37.2017
Pan(i)
.......................................................
.......................................................
……………………………………
Zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu
22 września 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi,

ul. Pocztowa 7.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi podstawę do
zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału
w pracach Rady Powiatu.
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami…………………….……

3

6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.
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osób niepełnosprawnych na rok 2017 ……………………………………………...
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Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Oller

OR.0021.5.2017
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

I. Zarząd Powiatu Tucholskiego od XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego odbył
12 posiedzeń na których podjął 25 uchwał. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu
30 czerwca 2017 r. nie uczestniczył p. Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 3 lipca 2017 r. nie uczestniczył p. Jerzy Kowalik
Członek Zarządu. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 25 lipca 2017 r.
nie uczestniczył p. Michał Mróz Starosta Tucholski. W posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 13, 28 lipca br., 16, 17, 22, 29 sierpnia br., 1, 5 i 8 września 2017 r. uczestniczyli
wszyscy Członkowie Zarządu.
II. Posiedzenie Zarządu Powiatu 30.06.2017 r.
1. Zarząd podjął uchwałę Nr 127/322/2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017 r. (2-0-0)
2. Zarząd podjął uchwałę Nr 127/323/2017 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi (2-0-0). Zarząd jako zarządca dróg
powiatowych zdecydował upoważnić Pana Łukasza Olejnika pełniącego obowiązki
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi do załatwiania w imieniu
Zarządu spraw z zakresu zarządu drogami powiatowymi określonymi w przepisach
ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
a w szczególności do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń, a także do poświadczenia za zgodność odpisów
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych
postępowań z oryginałem.
3. Zarząd podjął uchwałę Nr 127/324/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach (2-0-0). Zarząd
zatwierdził konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach
ogłoszony dnia 30 maja 2017 r. i przeprowadzony przez Komisję Konkursową
powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 125/321/2017 z dnia
14 czerwca 2017 r.
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4. Zarząd podjął uchwałę Nr 127/325/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi (2-0-0). Zarząd
zatwierdził konkurs na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tucholi ogłoszony dnia 30 maja 2017 r. i przeprowadzony przez Komisję
Konkursową

powołaną

uchwałą

Zarządu

Powiatu

Tucholskiego

Nr 125/320/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
5. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu
Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.
6. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.
7. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu dniu
21 czerwca 2017 r.
8. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady
Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu dniu 22 czerwca 2017 r.
III. Posiedzenie Zarządu Powiatu 03.07.2017 r.
9. Zarząd przyznał świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
i emerytów szkół prowadzonych przez powiat. Przy rozpatrywaniu złożonych
wniosków Zarząd oparł się na opinii Zespołu, którego zadaniem było
zanalizowanie wniosków pod kątem zgodności z obowiązującym regulaminem.
IV. Posiedzenie Zarządu Powiatu 13.07.2017 r.
10. Zarząd podjął uchwałę Nr 129/326/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy
Księdza Czarnowskiego w Lubiewie (3-0-0). Zarząd wyraził pozytywną opinię
w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej
– ulicy Księdza Czarnowskiego w Lubiewie.
11. Zarząd podjął uchwałę Nr 129/327/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
realizacji inwestycji drogowej (3-0-0). Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie
realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030 C na
odcinku od km 12+600 do km 13+400 w m. Lubiewo”.
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V. Posiedzenie Zarządu Powiatu 25.07.2017 r.
12. Zarząd podjął uchwałę Nr 130/328/2017 w sprawie informacji z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2017 rok (2-0-0).
13. Zarząd podjął uchwałę Nr 130/329/2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017 (2-0-0).
14. Zarząd podjął uchwałę Nr 130/330/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Bysław (2-0-0). Zarząd wyraził
pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej prowadzonej przez
Gminę Lubiewo pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010632C - ulica Ogrodowa
w m. Bysław”.
15. Zarząd podjął uchwałę Nr 130/331/2017 w sprawie przyznania dotacji celowych
Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Tucholskiego i zawarcia umów
pomiędzy Powiatem Tucholskim a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu
Powiatu Tucholskiego dotyczących warunków udzielenia dotacji celowej (2-0-0).
Zarząd przychylił się do prośby Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Tucholi o przekazanie otrzymanych nagród w formie bonów na zakup
sprzętu i umundurowania za zajęcie czołowych miejsc w powiatowych zawodach
sportowo-pożarniczych dla 6 jednostek OSP z terenu Powiatu Tucholskiego.
16. Zarząd po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Zarządu Związku
Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. zapisów przy realizacji
projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. podtrzymuje swoje negatywne
stanowisko w sprawie podniesienia wysokości udziału własnego w finansowaniu
prac

geodezyjno-kartograficznych

(digitalizację

dokumentów

analogowych

PZGiK, dostawę baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizację baz danych)
z 15 % na 25 %.
17. Zarząd po zapoznaniu się z otrzymanymi pismami z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dot. otrzymanej negatywnej oceny wniosków
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej
dla 14 dzieci w Żalnie” oraz „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla
14 dzieci w Gostycynie”, złożonych w ramach Poddziałania 6.1.2 „Inwestycje
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w infrastrukturę społeczną”, Schemat: „Placówki opiekuńczo – wychowawcze
i rodzinne domy dziecka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, podjął decyzję o wniesieniu protestu
od wyników oceny. Jednocześnie Zarząd zdecydował o ponownym przygotowaniu
wniosku do złożenia na dofinansowanie projektów na „Budowę placówek
opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci w Gostycynie i w Żalnie” .
18. Zarząd zapoznał się z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Departament

Rozwoju

Regionalnego

w

Toruniu

informującym, że analiza listy projektów złożonych w ramach konkursu
nr RPKP.06.03.01-IŻ.00.04-031/16, jak również analiza przekazanej Strategii
ORSG Powiatu Tucholskiego wykazała niezgodność z opinią stanowiącą
Załącznik do uchwały nr 14/579/17 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. Zarząd postanowił udzielić odpowiedzi, że
niezgodność Strategii ORSG Powiatu Tucholskiego z Opinią Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. była tematem
dyskusji komitetu Sterującego ORSG Powiatu Tucholskiego. Uzgodnione
stanowisko przedstawione zostało w piśmie RL.061.8.2017.KG z dnia 07.07.2017r.
Jednocześnie Zarząd poprosił o ponowne doprecyzowanie przedmiotowych
zapisów i prawidłowe rozpatrzenie złożonych w konkursie RPKP.06.03.01-IŻ.0004-031/16 wniosków o dofinansowanie.
19. Zarząd, w związku z niewyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi, zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, organ prowadzący może powierzyć stanowisko ustalonemu
przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej tej placówki
ustalił, że ma zamiar powierzyć stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej dotychczasowej Pani Dyrektor Renacie Gramowskiej, która
wyraziła na to zgodę. Powierzenie miałoby nastąpić na okres 1 roku od dnia
1 września 2017 roku.
VI. Posiedzenie Zarządu Powiatu 28.07.2017 r.
20. Zarząd zdecydował wystąpić do Przewodniczącej Rady Powiatu Tucholskiego
z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu Tucholskiego, w trybie § 12 ust. 6
Statutu Powiatu Tucholskiego, na dzień 7 sierpnia 2017 roku na godz. 9 00, w sali
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312 Starostwa Powiatowego w Tucholi. Wniosek o zwołanie sesji spowodowany
jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 oraz
pozostałych projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Radę Powiatu
Tucholskiego.
VII. Posiedzenie Zarządu Powiatu 16.08.2017 r.
21. Zarząd podjął uchwałę Nr 132/332/2017 w sprawie zawieszenia stosowania
uchwały dotyczącej ustalenia cen drewna pozyskanego z wycinki w pasie dróg
powiatowych Powiatu Tucholskiego (3-0-0). Zarząd, w związku z przejściem
w dniu 11 sierpnia 2017 r. przez teren Powiatu Tucholskiego nawałnicy (wichura
wraz z burzami), która spowodowała zniszczenia mające znamiona klęski
żywiołowej, postanowił zawiesić stosowanie Uchwały Nr 192/435/2014 Zarządu
Powiatu Tucholskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen drewna
pozyskanego z wycinki dróg powiatowych Powiatu Tucholskiego do czasu
uprzątnięcia z dróg skutków nawałnicy (zalegających na drogach drzew, konarów).
Zawieszenie obowiązuje do odwołania. Zezwala się mieszkańcom Powiatu
Tucholskiego na uporządkowanie we własnym zakresie zalegających konarów
i gałęzi oraz nieodpłatne pozyskanie drewna na cele opałowe pod warunkiem
uporządkowania terenu gdzie zalegają złamane konary i gałęzie. Zezwolenie
dotyczy dróg powiatowych.
22. Zarząd podjął uchwałę Nr 132/333/2017 w sprawie rozwiązania stosunku pracy
oraz odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tucholi (3-0-0). Zarząd postanowił rozwiązać stosunek pracy z Panią Renatą
Gramowską oraz odwołać ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Tucholi. Rozwiązanie stosunku pracy następuje, w związku
z przejściem Dyrektora na emeryturę, z dniem 30 sierpnia 2017 r.
23. Zarząd podjął uchwałę Nr 132/334/2017 w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi
(3-0-0). Zarząd postanowił powierzyć pełnienie obowiązków Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi Pani Alinie Słoniewicz (pracownikowi
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi), za jej zgodą, na dzień
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31 sierpnia 2017 r., w związku z odejściem dotychczasowego Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi Pani Renaty Gramowskiej na
emeryturę.
24. Zarząd podjął uchwałę Nr 132/335/2017 w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach (3-0-0). Zarząd
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zdecydował powierzyć Pani Marioli Pawelskiej
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach na okres
5 lat szkolnych od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
25. Zarząd podjął uchwałę Nr 132/336/2017 w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego (3-0-0). Zarząd postanowił powołać Komisje
Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
Powiat

Tucholski

jest

organem

prowadzącym.

Zadaniem

Komisji

Egzaminacyjnych jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie
egzaminów nauczycielom kontraktowym ubiegającym się o awans zawodowy
nauczyciela mianowanego.
26. Zarząd podjął uchwałę Nr 132/337/2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017 (3-0-0).
27. Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez Pana Starostę, który
poinformował zebranych, że w związku ogromnymi stratami poniesionymi przez
mieszkańców Powiatu Tucholskiego, w wyniku nawałnicy (wichura wraz
z burzami), która w dniu 11 sierpnia 2017 r., przeszła przez Powiat Tucholski
i spowodowała zniszczenia mające znamiona klęski żywiołowej, powołany został
Komitet Społeczny „Solidarni z poszkodowanym”. Komitet prowadzi zbiórkę
publiczną, tj.: przyjmuje darowizny rzeczowe, przeprowadza zbiórki do puszek.
Celem jest pomoc poszkodowanym w Powiecie Tucholskim. Siedziba Komitetu
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój
010.
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VIII. Posiedzenie Zarządu Powiatu 17.08.2017 r.
28. Zarząd zdecydował wystąpić do Przewodniczącej Rady Powiatu Tucholskiego
z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu Tucholskiego, w trybie § 12 ust. 6
Statutu Powiatu Tucholskiego. Zarząd proponuje zwołanie sesji dnia 23 sierpnia
2017 roku, godz. 1000, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi. Wniosek
o zwołanie sesji spowodowany jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie
zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017 oraz uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Tucholskiego umowy
partnerskiej z Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Świeckim w celu realizacji
zadania pn.: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim,
świeckim i tucholskim”.
29. Zarząd podjął uchwałę Nr 133/338/2017 w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2017 r.
(3-0-0).
IX. Posiedzenie Zarządu Powiatu 22.08.2017 r.
30. Zarząd podjął uchwałę Nr 134/339/207 w sprawie ustalenia wysokości dodatków
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu
Tucholskiego (3-0-0). Zarząd ustalił wysokości dodatków motywacyjnych dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tucholskiego na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
31. Zarząd podjął uchwałę Nr 134/340/2017 w sprawie ustalenia wysokości
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu
Tucholskiego (3-0-0). Zarząd ustalił wysokości dodatków funkcyjnych dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tucholskiego na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
32. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu
Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r.
33. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady
Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r.
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34. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu
7 sierpnia 2017 r.
35. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r.
36. Zarząd zdecydował o wprowadzeniu na najbliższą sesję Rady Powiatu
Tucholskiego, zaplanowaną na dzień 23 sierpnia br., autopoprawki do projektu
uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017. Autopoprawka dotyczy przyjęcia do budżetu
dochodów wpłacanych przez osoby fizyczne, instytucje itp. środków finansowych
na pomoc dla poszkodowanych w Powiecie Tucholskim i przeznaczenia tych
środków po stronie wydatków na dotacje dla poszkodowanych w nawałnicy.
Autopoprawka dot. również zmniejszenia środków z tytułu poręczenia i gwarancji
w kwocie 93.750 zł w związku z terminową spłatą rat i przeznaczenia tych
środków na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy (3-0-0).
X. Posiedzenie Zarządu Powiatu 29.08.2017 r.
37. Zarząd podjął uchwałę Nr 135/341/2017 w sprawie przystąpienia przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jako partnera Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do konkursu na realizację projektu
pn. „Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi
priorytetowej
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Solidarne

społeczeństwo,

Działanie

9.3

Rozwój

usług

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (3-0-0).
Zarząd postanowił powierzyć z dniem 29 sierpnia 2017 r. Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Tucholi pełnienie roli partnera Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Toruniu w realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum II”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
38. Zarząd po zapoznaniu się z pismem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Świecie dot. konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych
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w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na 1030C
i 1031C – ul. Główna, Wczasowa, Madera, Szkolna w Cekcynie” wyraził zgodę na
wprowadzenie aneksu do umowy na realizację ww. zadania po wprowadzeniu
kwoty robót dodatkowych do budżetu Powiatu tj. po najbliższej sesji Rady
Powiatu Tucholskiego, która zaplanowana jest na 22 września br.
39. Zarząd po zapoznaniu się z prośbą Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Świecie o przesunięcie do dnia 15 grudnia 2017 r. terminu wykonania
inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych na 1030C i 1031C – ul. Główna,
Wczasowa, Madera, Szkolna w Cekcynie” wyraził zgodę na przedłużenie terminu
realizacji zamówienia do dnia 10 listopada 2017 r. Jest to termin, który umożliwia
Zamawiającemu prawidłowe rozliczenie się z dofinansowania otrzymanego
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zarząd
zadeklarował podpisanie aneksu w danym zakresie do dnia 1 września br.
40. Zarząd po zapoznaniu się z prośbą Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Świecie o wprowadzenie zmian w umowie z dnia 24 kwietnia br. na
realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na 1030C i 1031C –
ul. Główna, Wczasowa, Madera, Szkolna w Cekcynie” w zakresie wprowadzenia
płatności częściowej dla wykonawcy robót budowlanych postanowił udzielić
odpowiedzi, że na dzień dzisiejszy nie może wyrazić zgody na wprowadzenie
zmian w zakresie płatności częściowej, ponieważ do dnia dzisiejszego nie została
podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji z Kujawsko-Pomorskim Urzędem
Wojewódzkim w Bydgoszczy. Ponadto zmiana w danym zakresie jest zmianą
istotną,

ponieważ

wprowadziłaby

warunki,

które

nie

były

postawione

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
41. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy partnerskiej o przystąpieniu do
realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. W ramach projektu konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego
w wysokości 15% kosztów ponoszonych przez partnerów projektu. W przypadku
Powiatu

Tucholskiego

wartość

udziału

własnego

została

ustalona

na,

kwotę 406.654,72 zł. Pozostałe koszty po stronie partnera projektu pokrywane są
ze środków Unii Europejskiej.
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42. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dzierżawcy pól biwakowych w miejscowości
Woziwoda i Gołąbek o rozwiązanie z dniem 30 września 2017 r. umowy dzierżawy
na pole biwakowe w Woziwodzie i Gołąbku, z uwagi na nawałnicę, która przeszła
11-12 sierpnia br. przez teren powiatu tucholskiego i spowodowała zniszczenia
w infrastrukturze pól biwakowych. W związku z zaistniałymi szkodami
w infrastrukturze ww. pól biwakowych Zarząd przychylił się do prośby dzierżawcy
i wyraził zgodę na rozwiązanie, na mocy porozumienia stron, z dniem 30 września
2017 r. umowy z dnia 16 marca 2016r. na dzierżawę infrastruktury pól
biwakowych w m. Woziwoda i Gołąbek wraz z poddzierżawą na której znajduje
się infrastruktura.
43. Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez Pana Starostę, który
poinformował, że otrzymał z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydziału
Gospodarczego odpis nakazu zapłaty. Starosta sprawę skierował do Zespołu
Radców Prawnych obsługujących Starostwo Powiatowe.
44. Zarząd zdecydował, że materiały budowlane tj.: 264 m3 wyrobu - betonu
komórkowego, które przekaże Powiatowi Tucholskiemu, jako pomoc na rzecz
ofiar nawałnicy jaka przeszła przez teren Powiatu Tucholskiego w nocy z 11 na 12
sierpnia br., firma „Solbet” Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, składowane
będą na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. Natychmiast po dostawie
będą dostarczane do poszkodowanych.
45. Zarząd po konsultacji z Darczyńcą firmą BP Europa SE przekazał, w dniu
dzisiejszym, za pośrednictwem Prezesów Zarządu Oddziałów Gminnych,
jednostkom OSP z terenu Powiatu Tucholskiego karty BP Supercards o łącznej
wartości 12 tys. zł, co przedkłada się na około 3 tys. litrów paliwa. Paliwo
wykorzystane zostanie w czasie akcji usuwania szkód po nawałnicy, która przeszła
przez teren Powiatu Tucholskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia br.
XI. Posiedzenie Zarządu Powiatu 01.09.2017 r.
46. Zarząd podjął uchwałę Nr 136/342/2017 w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi (3-0-0). Zarząd,
w wyniku nierozstrzygnięcia konkursu, w porozumieniu z Kuratorem Oświaty
w Bydgoszczy, postanowił powierzyć Pani Renacie Gramowskiej stanowisko
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Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi na okres jednego
roku szkolnego, tj. od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
47. Zarząd podjął uchwałę Nr 136/343/2017 w sprawie ustalenia wysokości dodatku
funkcyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi
(3-0-0). Zarząd ustalił wysokość dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2018 r.
48. Zarząd podjął uchwałę Nr 136/344/2017 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tucholskiego (3-0-0). Zarząd
powołał Komisję w składzie: Mirosława Piechowiak – Przewodniczący, Beata
Muzolf – Członek, Magdalena Gocek – Kalkowska – Członek, Magdalena Mąder
– Członek, Jerzy Szwankowski – Członek.
49. Zarząd po zapoznaniu się z prośbą Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Śliwicach o przekazanie na rzecz jednostki piły łańcuchowej pozytywnie odniósł
się do prośby i zakupi w roku bieżącym pilarkę spalinową dla jednostki OSP
w Śliwicach.
50. Zarząd po zapoznaniu się z prośbą Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Krąg
o wyposażenie jednostki OSP w pilarkę spalinową postanowił udzielić odpowiedzi,
że w obecnej chwili ze względu na brak środków finansowych Zarząd nie ma
możliwości zakupu w roku budżetowym 2017 pilarki spalinowej dla jednostki.
Zarząd rozważy możliwość zakupu pilarki spalinowej dla jednostki OSP Krąg
w 2018 roku.
XII. Posiedzenie Zarządu Powiatu 05.09.2017 r.
51. Zarząd podjął uchwałę Nr 137/345/2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017 (3-0-0).
52. Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez Pana Jerzego Kowalika, który
poinformował zebranych, że w dniu 1 września 2017 r. złożony został do
Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji
Narodowej wniosek o zwiększenie subwencji z 0,4% rezerwy w roku 2017 pkt VII
inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej
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ogólnej na rok 2017. W związku z popełnioną pomyłką w podliczeniu wartości
kosztorysowych poszczególnych jednostek oświatowych złożona została korekta.
XIII. Posiedzenie Zarządu Powiatu 08.09.2017 r.
53. Zarząd podjął uchwałę Nr 138/346/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano –
Drzycim – Świecie oraz drogi wojewódzkiej nr 238 Osie – Warlubie i zaliczenia ich
do kategorii dróg powiatowych (3-0-0). Zarząd zaopiniował pozytywnie zaliczenie
odcinka drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie na
odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 240 Chojnice –
Tuchola – Bysław – Świecie) do km 25+725 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką
nr 272 w m. Laskowice); odcinka drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano –
Drzycim – Świecie na odcinku o dł. ok. 720 m od ul. Miodowej do ul. Wojska
Polskiego na terenie miasta Świecie; drogi wojewódzkiej nr 238 Osie – Warlubie
od km 0+000 (m. Osie) do km 19+232 (m. Warlubie) do kategorii dróg
powiatowych.
54. Zarząd zapoznał się z przekazanymi przez Pana Wicestarostę informacjami,
otrzymanymi od Dyrektora ZDP w Tucholi, z przeprowadzonej wizji na
ul. Łobodzkiej w m. Śliwice, w związku ze złożonym zażaleniem mieszkańców dot.
zalewania posesji po dłuższych opadach deszczu. Poinformował, że podczas
występujących

intensywnych

z odebraniem

takiej

przepompownia

ilości

wody.

opadów
wody.

deszczu

Problemem

studzienki
jest

mają

również

problem

zbyt

Rozwiązaniem problemu prawdopodobnie

mała
będzie

umieszczenie dwóch lub trzech dodatkowych wpustów ulicznych po prawej
stronie (jadąc ze Śliwic) połączonych pod drogą ze studniami deszczowymi
umieszczonych w pasie chodnika. Jednocześnie zaznaczył, że Zarząd Dróg
Powiatowych w Tucholi oczekuje na wycenę ww. wpustów ulicznych przez
Przedsiębiorstwo Komunalne w Śliwicach. Po otrzymaniu kosztorysu, Zarząd
Powiatu podejmie decyzję czy ww. zadanie jest możliwe do wykonania jeszcze
w bieżącym roku.
Zarząd Powiatu Tucholskiego
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Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Tucholskiego
podjętych w I półroczu 2017 r.
W pierwszym półroczu 2017 r. Rada Powiatu Tucholskiego podjęła 38 uchwał, w tym
27 uchwał podstawowych i 11 zmieniających. W niniejszym wyliczeniu mieszczą się
również 4 uchwały zmieniające budżet. Ich szczegółowe omówienie znajdzie się
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Stan realizacji uchwał
przedstawiono wg stanu na dzień 4 sierpnia 2017 r.
1. Uchwała Nr XXXI/179/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Powiatu na 2017 r.
Na jej postawie przewodniczący zwołują posiedzenia Komisji.
2. Uchwała Nr XXXI/180/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego
Została zrealizowana poprzez wydzierżawienie na okres 3 lat, części nieruchomości o pow. 40 m²,
stanowiącej część działki nr 1389/1 położonej w Tucholi, będącej własnością Powiatu
Tucholskiego. Umowa zawarta została w dniu 3 lutego 2017 r. pomiędzy Dyrektorem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi jako
„Wydzierżawiającym”, a „Dzierżawcą”.
3. Uchwała Nr XXXI/181/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zamiaru wprowadzenia
zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona
Janty – Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
Uchwała była etapem zmierzającym do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej
w zawodzie mechanik operator pojazdów oraz przeniesienia kształcenia w tym zawodzie do
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wielozawodowej. Likwidacja zostanie zrealizowana z dniem
31 sierpnia br., a następnie z dniem 1 września br. nastąpi przeniesienie kształcenia.
4. Uchwała Nr XXXI/182/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zamiaru podjęcia
uchwały dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Technikum w Tucholskim Centrum
Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola
Uchwała była etapem zmierzającym do likwidacji Uzupełniającego Technikum w Tucholskim
Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, w którym kształcenie wygasło z mocy prawa, a w 2015 r.
naukę zakończyli ostatni uczniowie. Likwidacja ma nastąpić z dniem 31 sierpnia br.
5. Uchwała Nr XXXI/183/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tucholskiego
Uchwała została podjęta zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) i była
konieczna do kolejnego etapu, jakim było podjęcie uchwały Nr XXXII/189/2017 z dnia
17.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tucholskiego.
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6. Uchwała Nr XXXI/184/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
Uchwała została podjęta w związku z zamknięciem jednej z aptek i konieczności ustalenia nowego
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 1 lutego 2017 r. i po 14 dniach weszła w życie.
Informacja o tym została przekazana właścicielom aptek celem realizacji uchwały.
7. Uchwała Nr XXXI/185/2017 z dnia 27.01.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Powiatowy Zakład
Obsługi w Tucholi’’ oraz nadania jej statutu
Uchwała została zrealizowana. Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi w ramach wspólnej obsługi
zapewnia realizację zadań głównego księgowego.
8. Uchwała Nr XXXI/186/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017
Szczegółowa realizacja zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu Powiatu
Tucholskiego za I półrocze 2017 r.
9. Uchwała Nr XXXI/187/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie przystąpienia przez
Powiat Tucholski do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji
pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”
Instytucja Zarządzająca Kujawsko – Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2014 – 2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach poddziałania 6.1.2
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej
integracji - konkurs Nr RPKP.06.01.02 – IŻ.00-04-067/16. Wnioski o dofinansowanie można
było składać od dnia 01.12.2016r. do dnia 28.04.2017r. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu
Tucholskiego dnia 17.01.2017r. Pan Wicestarosta Zenon Poturalski poinformował zebranych, że
Powiat przystępuje do opracowania projektu rozbudowy obiektów po Domu Dziecka przy
ul. Kościuszki 16 w celu zrealizowania koncepcji funkcjonowania Powiatowego Centrum Wsparcia
w Tucholi. Na przygotowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz przygotowanie
wniosku o dofinansowanie zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 75 tyś. (pismo
nr PŚ.030.29.2016.AN z dnia 19.01.2017r.) . Zarządzeniem nr 2/2017 Starosty
Tucholskiego z dnia 20.01.2017r. został powołany zespół do spraw przygotowania i realizacji
projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Dnia 20.01.2017r.
dokonano wyceny opracowania studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dnia 27.01.2017r. została
podjęta Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie przystąpienia
przez Powiat Tucholski do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Utworzenie
Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Dnia 17.02.2017r. zawarto umowę z Centrum
Funduszy UE z o.o. w Toruniu na opracowanie studium wykonalności projektu wraz
z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (6088,50 zł brutto) i z p. Marcinem Dobek MADO
SWIM z siedzibą w Chojnicach na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
(42.000,00 zł). Dnia 14.03.2017r. został wykonany operat szacunkowy dotyczący określenia
wartości gruntu, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2184/73.
Dnia 13.04.2017r. uzyskano decyzję nr TUCH.39.2017 z dnia 13.04.2017r. zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Dnia 28.04.2017r. Powiat Tucholski
złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia
w Tucholi”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego
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27 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania
z EFRR wyniosła 54.888.862,59 zł. Alokacja wynosi 15.072.750,00 zł. Termin
rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017r.
10. Uchwała Nr XXXII/188/2017 z dnia 17.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Została przygotowana na podstawie złożonego w dniu 09.01.2017 wniosku Wójta Gminy Śliwice
o utworzenie nowego przystanku na terenie Gminy Śliwice. Utworzony został przystanek przy
drodze powiatowej Nr 1006 C – Lipowa skrzyżowanie - lokalizacja przystanku – prawy 2,2, co
przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły w Śliwicach. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Nr 1183 z dnia 28.03.2017 r.
11. Uchwała Nr XXXII/189/2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tucholskiego
W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Rada Powiatu Tucholskiego
zrealizowała ten obowiązek. Uchwała określiła sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. i w tym czasie będzie obowiązywała
sieć szkół przyjęta niniejszą uchwałą.
12. Uchwała Nr XXXII/190/2017 z dnia 17.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zmiany określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz
zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017
Szczegółowa realizacja została przedstawiona w punkcie 34 informacji.
13. Uchwała Nr XXXII/191/2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2017
Szczegółowa realizacja zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu Powiatu
Tucholskiego za I półrocze 2017 r.
14. Uchwała Nr XXXIII/192/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie wyłączenia
Technikum Uzupełniającego z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
w Tucholi
Uchwała jest kolejnym etapem zmierzającym do likwidacji szkoły, której dotyczy. Przed jej
zlikwidowaniem konieczne jest wyłączenie z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
w Tucholi. Uchwała została przekazana dyrektorowi szkoły.
15. Uchwała Nr XXXIII/193/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego
Uchwała jest etapem końcowym likwidującym szkołę, której dotyczy. Szkoła zostanie
zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r.
16. Uchwała Nr XXXIII/194/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie przeniesienia
kształcenia
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Uchwała była kolejnym etapem zmierzającym do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej
kształcącej w zawodzie mechanik operator pojazdów oraz przeniesienia kształcenia w tym
zawodzie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wielozawodowej. Likwidacja zostanie zrealizowana
z dniem 31 sierpnia br., a następnie z dniem 1 września br. nastąpi przeniesienie kształcenia.
17. Uchwała Nr XXXIII/195/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie wyłączenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
w Tucholi
Uchwała jest kolejnym etapem zmierzającym do likwidacji szkoły, której dotyczy. Przed jej
zlikwidowaniem konieczne jest wyłączenie z istniejącej placówki, co nastąpi dnia 31 sierpnia
2017 r.
18. Uchwała Nr XXXIII/196/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej
Szkoły Zawodowej
Uchwała jest etapem końcowym likwidującym szkołę, której ona dotyczy. Szkoła zostanie
zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017.
19. Uchwała Nr XXXIII/197/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udostępnienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego w związku z budową „Ścieżki
rowerowej Bysław – Bysławek II etap”
Dnia 27 kwietnia br. została podpisana umowa partnerska z Gminą Lubiewo dot. w/w zadania.
Wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego składa Gmina Lubiewo.
20. Uchwała Nr XXXIII/198/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu
Powiatu Tucholskiego na rok 2017
Szczegółowa realizacja zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu Powiatu
Tucholskiego za I półrocze 2017 r.
21. Uchwała Nr XXXIV/199/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Tucholskiego za 2016 rok
Radni na sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26.06.2017 r. zatwierdzili sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2016 r.
22. Uchwała Nr XXXIV/200/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Radni na sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26.06.2017 r. udzielili Zarządowi Powiatu
Tucholskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.
23. Uchwała Nr XXXIV/201/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Śliwice
o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Konwaliowej, odcinka ul.
Dworcowej i odcinka ul. Czerskiej w Śliwicach”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
24. Uchwała Nr XXXIV/202/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn
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o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską
z ulicą Usługową w Gostycynie”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
25. Uchwała Nr XXXIV/203/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn
o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kamienica Gmina Gostycyn”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
26. Uchwała Nr XXXIV/204/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Lubiewo
o współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz
Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
27. Uchwała Nr XXXIV/205/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo
o współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w
Kęsowie – etap I”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
28. Uchwała Nr XXXIV/206/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Cekcyn
o współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn
– Huta w Gminie Cekcyn”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
29. Uchwała Nr XXXIV/207/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Tuchola
o współfinansowanie inwestycji pn. „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi
z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (przebudowa ulic Karasiewicza,
Chopina i Kolejowej w Tucholi)”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
30. Uchwała Nr XXXIV/208/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie przystąpienia przez
Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C”
Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
31. Uchwała Nr XXXIV/209/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie przystąpienia przez
Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C
na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”
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Do dnia 24.07.2017r. nie został ogłoszony nabór wniosków na rok 2018r. w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”.
32. Uchwała Nr XXXIV/210/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu
Powiatu Tucholskiego na rok 2017
Szczegółowa realizacja zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji budżetu Powiatu
Tucholskiego za I półrocze 2017 r.
33. Uchwała Nr XXXIV/211/2017 z dnia 26.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 –
2024
Rada Powiatu uchwaliła zmiany uchwały WPF na lata 2017 – 2024. Uchwalona Wieloletnia
Prognoza Finansowa realizowana jest w 2017 roku oraz będzie realizowana w latach następnych.
34. Uchwała Nr XXXIV/212/2017 z dnia 26.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych na rok 2017
Wywołanie uchwał wynikało z konieczności dostosowania podziału środków na rehabilitację
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych do środków przyznanych przez PFRON Powiatowi
Tucholskiemu na rok 2017 oraz aktualnych zapotrzebowań na realizację poszczególnych zadań.
Na dzień 31.07.2017 r. wykonanie poszczególnych zadań przedstawiało się następująco:

Lp.

Nazwa zadania

1.

Zwrot kosztów
wyposażenia stanowisk
pracy osób
niepełnosprawnych art. 26

2.

3.

Jednorazowe środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu
do spółdzielnie socjalnej
dla osób
niepełnosprawnych art. 12a
Dofinansowanie do
oprocentowania kredytu
bankowego zaciągniętego
na kontynuowanie
działalności gospodarczej
albo na kontynuowanie
prowadzenia własnego lub
dzierżawionego
gospodarstwa rolnego dla
osób niepełnosprawnych

Plan zgodnie z
uchwałą nr
XXXIV/212//2017
z dnia 26.06.2017 r.

Wykonanie na
31.07.2017

- zł

- zł

46 000,00 zł

46 000,00 zł

- zł

- zł

20

%
wykonania

Uwagi

x

Zadanie
nierealizowane
w 2017 r.

100,00%

Złożono 1 wniosek,
zawarto i zrealizowano
1 umowę

x

Zadanie
nierealizowane
w 2017 r.

4.

Zwrot kosztów adaptacji
stanowisk pracy osób
niepełnosprawnych art.. 26

- zł

- zł

x

Zadanie
nierealizowane
w 2017 r.

5.

Zwrot kosztów
zatrudniania pracowników
pomagających
pracownikowi
niepełnosprawnemu w
pracy art. 26d

- zł

- zł

x

Zadanie
nierealizowane
w 2017 r.

6.

Finansowanie kosztów
szkolenia osób
niepełnosprawnych
organizowanych przez
kierownika powiatowego
urzędu pracy 40

5 275,00 zł

- zł

x

Nie złożono żadnego
wniosku na realizację
zadania.

7.

Zwrot wydatków na
instrumenty i usługi rynku
pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych art. 11

7 725,00 zł

3 557,92 zł

46,06%

Zawarto i realizowana
jest 1 umowa na staż.

8.

Zwrot kosztów
poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia
zatrudnianych osób
niepełnosprawnych

- zł

- zł

x

Zadanie
nierealizowane w 2017
r.

9.

Dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów

200 000,00 zł

108 216,00 zł

54,11%

O dofinansowanie
ubiegały się 403 osoby
(z opiekunami),
wypłacono
dofinasowanie udziału
w turnusach 125 osób
(z opiekunami).

10.

Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze

285 641,00 zł

230 477,93 zł

80,69%

Złożono 612
wniosków, wypłacono
457 dofinansowań.

11.

Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych

15 000,00 zł

6 900,00 zł

46,00%

12.

Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i
technicznych

128 131,00 zł

65 305,35 zł

50,97%
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Zawarto 10 umów na
realizację
przedsięwzięć
integracyjnych dla
osób
niepełnosprawnych, w
których wzięło udział
475 osób..
Złożono 56
wniosków, zawarto 34
umowy, wypłacono 21
dofinansowań, w tym:
- bariery
architektoniczne - 1
- bariery w
komunikowaniu się - 0
- bariery techniczne 20

13.

Dofinansowanie kosztów
działania warsztatów
terapii zajęciowej

639 840,00 zł

479 880,00 zł

14.

Dofinansowanie usług
tłumacza języka migowego
lub tłumacza przewodnika

- zł

- zł

Ogółem

1 327 612,00 zł

940 337,20 zł

Rehabilitacja społeczna

1 268 612,00 zł

890 779,28 zł

75,00%

Zadanie realizowanie
zgodnie z umową
zawartą przez Powiat
Tucholski ze
Stowarzyszeniem
Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski
(podmiot prowadzący
WTZ).

-

Zadanie
nierealizowane
w 2017 r.

70,83%
70,22%

Ponadto informujemy, że PFRON pismem z dnia 28 czerwca 2017 powiadomił Powiat Tucholski,
że na skutek błędu popełnionego przez GUS, stanowiącego podstawę do wyliczenia środków
przyznanych samorządom powiatowym, Powiat Tucholski będzie zmuszony do zwrotu
24.307,00 zł przyznanych uprzednio na rok 2017. Środki te zostaną zabezpieczone przez PCPR
oraz PUP.
35. Uchwała Nr XXXIV/213/2017 z dnia 26.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Została przygotowana na podstawie złożonego w dniu 25.04.2017 wniosku PKS Chojnice Sp.
z o.o. z siedzibą ul. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy o utworzenie nowego przystanku na terenie Gminy
Cekcyn. Utworzony został przystanek przy drodze powiatowej Nr 1027 C – Trzebciny 1 lokalizacja przystanku – lewy 0,5, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa dowozu dzieci
do szkoły w Cekcynie. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Nr 2740 z dnia 03.07.2017 r.
36. Uchwała Nr XXXIV/214/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
W związku z otwarciem nowej apteki na terenie Powiatu Tucholskiego została podjęta nowa
uchwała określająca rozkład godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego, która
określa harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Uchwała została opublikowana 3 lipca 2017 r. i przekazana właścicielom aptek do realizacji.
37. Uchwała Nr XXXIV/215/2017 z dnia 26.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład
Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu
Została zrealizowana. Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi jako jednostka obsługująca nie
realizuje wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych jednostkom obsługiwanym określonym
w uchwale oraz używa pieczęci zawierającej nazwę jednostki, adres, telefon/faks, numer NIP
i REGON.
38. Uchwała Nr XXXIV/216/2017 z dnia 26.06.2017 r. przystąpienia do realizacji
projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014 – 2020
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W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, przygotowano dokumenty stanowiące wymagalną część
załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego naboru Nr RPKP.02.01.00IZ.00-04-30P/17. Ponadto w związku ze zgłaszanymi uwagami przez Związek Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany w projekcie umowy partnerskiej regulującej
prawa i obowiązki stron w ramach partnerstwa mającego na celu przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej, wspólnej realizacji i utrzymania oraz zapewnienia trwałości Projektu.
Zarząd Powiatu Tucholskiego
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Ocena stanu sanitarnego i sytuacji
epidemiologicznej Powiatu Tucholskiego
w aspekcie działań podejmowanych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tucholi

w 2016r.

Tuchola, 30 marca 2017r.
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Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego
wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.
Dz.U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.). Celem podejmowanych działań jest ochrona
zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych, monitorowanie chorób zakaźnych i zawodowych. Zadania
realizowane są poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także
poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. Do zakresu naszego działania
należy w szczególności kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne dotyczące :
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6) wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla personelu medycznego,
sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
realizowane były w 2016r., przez 15 pracowników merytorycznych (15 etatów) oraz 6
osób personelu pomocniczego (4,4 etatu), co łącznie stanowi 21 osób i 19,4 etatu. W
analizowanym okresie budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Tucholi wynosił 1 008 000 zł.
W ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w 2016r. na terenie
Powiatu Tucholskiego przeprowadzono łącznie 1653 kontroli, wydano 198 decyzji
merytorycznych oraz 243 decyzje płatnicze, pobrano łącznie 264 próbki do badań, w
tym 79 próbek wody, 181 próbek żywności, 1 próbkę kosmetyku, 2 próbki przedmiotów
użytku i 4 środków zastępczych, wydano 193 uzgodnienia i opinie oraz nałożono 43
mandaty karne na łączną kwotę 7550zł.
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1. Ocena sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych i zakażeń oraz
realizacji szczepień ochronnych
1.1 Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych objętych
programem obowiązkowych szczepień ochronnych (błonica, polio, tężec,
krztusiec, świnka, różyczka, ospa wietrzna, Haemophilus influenzae typ B).
W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu nie rejestrowano zachorowań na
błonicę, tężec, odrę, krztusiec, choroby wywołane przez Haemophilus influenzae oraz
nie rejestrowano ostrych porażeń wiotkich wśród dzieci do 14 lat.
Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko tym chorobom wykonywane były
zgodnie z programem szczepień ochronnych, odsetek zaszczepionych wynosił: dzieci
w 1 roku życia -54,96%, w 2 roku życia – 99,11%, w 6 roku życia 94,69 %, w 14 roku
98,92 % i 19 roku życia – 98,92%.
W 2016r. nadal utrzymuje się spadek zachorowań na różyczkę. Współczynnik
zapadalności wynosił 2,07 i był 7-krotnie niższy od współczynnika określonego w
2015r., który wynosił 14,47. Zachorował chłopiec w wieku 5 lat, szczepiony przeciwko
różyczce tylko 1 dawką szczepionki. Zapadalność na różyczkę w powiecie była nieco
niższa od zapadalności określonej dla całego województwa, która wynosiła 2,93.
W 2016r. zarejestrowano 7 zachorowań na świnkę współczynnik zapadalności
wynosił 14,47 i był ponad 3 krotnie wyższy od współczynnika określonego w 2015r. 4,14. Chorowały osoby w wieku 1, 4, 5, 7, 33 i 56 lat, 4 kobiety i 2 mężczyzn. 3 osoby
nie były szczepione, pozostałe 4 otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki. W
analizowanym okresie zapadalność na świnkę była prawie trzykrotnie wyższa od
zapadalności określonej dla województwa, która wynosiła 4,99.
W okresie sprawozdawczym nie rejestrowano zachorowań na odrę.
Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko odrze, śwince i różyczce wykonywane
były u dzieci w 2 i 10 roku życia. Odsetek dzieci zaszczepionych wynosił odpowiednio
84,89%, 98,29%. Prowadzone są również szczepienia szczepionką skojarzoną przeciw
odrze, śwince i różyczce wśród dzieci powyżej 10 roku życia do ukończenia 19 roku
życia, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki skojarzonej.
W 2016r. nastąpił dwukrotny spadek zachorowań na ospę wietrzną. Współczynnik
zapadalności wynosił 324,49, podczas gdy w 2015r. – 764,76. Zapadalność na ospę była
również niższa od zapadalności określonej dla województwa wynoszącej 430,27.
Rozkład zachorowań wg wieku przedstawiał się następująco:
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W powiecie tucholskim zachorowania dominowały wśród małych dzieci w grupie
wiekowej od 3 do 5 lat, które stanowiły 43,95% ogółu zachorowań. Zachorowania na
ospę wietrzną wystąpiły głównie w gminie Tuchola, 54,77% wszystkich
zarejestrowanych przypadków.
Na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym przeciw ospie wietrznej zaszczepiono
70 dzieci uczęszczających do żłobków.
1.2 Inne choroby wysypkowe wieku dziecięcego-płonica.
W 2016r. nastąpił spadek zachorowań na płonicę. Współczynnik zapadalności
wynosi 37,20 podczas gdy w 2015r. wynosił 47,54 i był niższy od współczynnika
określonego dla całego województwa (wynoszącego 60,06). Szczegółowy rozkład
zachorowań wg wieku przedstawiał się następująco:
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1.3 Zatrucia i zakażenia pokarmowe wywoływane przez czynniki biologiczne
1.3.1 Bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe,
W okresie sprawozdawczym w powiecie zarejestrowano nieznaczny spadek
zachorowań. Współczynnik zapadalności określony dla tej grupy zachorowań wynosił
22,73 podczas gdy w roku 2015 wynosił 26,87. Rejestrowano zatrucia pokarmowe o
etiologii Salmonella (7 przypadków), Clostridium difficile (2 przypadki) i
Campylobacter (1 przypadek). Do zatrucia pokarmowego pałeczkami Salmonella
doszło u kobiet w wieku 9, 55, 58 lat i mężczyzn w wieku 2, 4, 57 i 65 lat. Nośnikami
zatruć pokarmowych o etiologii Salmonella były potrawy z jaj nie poddane
wystarczającej obróbce termicznej. Współczynnik zapadalności określony dla zatruć
pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella wynosił w analizowanym okresie
14,47 i był niższy od współczynnika określonego w 2015r. (20,67) i współczynnika
określonego dla województwa (22,93). Zakażenia Clostridium difficile wystąpiło u osób
dorosłych w wieku 76 i 83 lat, po długotrwałej antybiotykoterapii. Zatrucie
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Campylobacter jejuni wystąpiło u 4 letniego dziecka. Nośnika zatrucia nie ustalono.
Zarejestrowano 1 zatrucie bakteryjne o nieznanej etiologii u 2 -miesięcznego dziecka.
1.3.2. Wirusowe zakażenia jelitowe,
W okresie sprawozdawczym zapadalność na zakażenia jelitowe o etiologii
wirusowej w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła trzykrotnie. Współczynnik
zapadalności określony dla tej jednostki chorobowej wynosił 380,28, podczas gdy w
roku 2015 wynosił 119,88. Tak znaczny wzrost miał związek z wystąpieniem ogniska
zakażenia pokarmowego w Internacie Technikum Leśnego, wywołanego przez
Norowirusy. W ognisku zarejestrowano 133 przypadków zachorowań, co stanowi
72,28% ogółu zarejestrowanych w roku przypadków. Powiatowy współczynnik
zapadalności był trzykrotnie wyższy od wojewódzkiego, który wynosił 123,67. Liczba
zakażeń wirusami rota i adeno w porównaniu z rokiem ubiegłym jest nieco niższa.
Wśród dzieci do 2 roku życia zarejestrowano 17 przypadków wirusowych zakażeń
jelitowych współczynnik zapadalności – 1758,01, w porównaniu z rokiem ubiegłym
(wsp. zap. 3152,71) nastąpił prawie dwukrotny spadek zapadalności. Szczegółowy
rozkład zachorowań wg wieku przedstawiał się następująco:
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Zalecane szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom rotawirusowym, przewidziane
dla najmłodszych dzieci, wykonano tylko u 75 dzieci. Powodem jest wysoka cena
szczepionki jak również częsty łagodny przebieg zakażenia.
1.3.3. Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym
pochodzeniu.
W roku 2016r. zapadalność określona dla tej grupy zachorowań była wyższa w
porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosiła dla ogółu zachorowań 130,21 a wśród dzieci
do 2-go roku życia 1861,43. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost
zapadalności dla ogółu zachorowań oraz wzrost zapadalności wśród dzieci do 2 roku
życia. Zapadalność dla tej jednostki chorobowej była również wyższa od zapadalności
określonej dla województwa która wynosiła 99,40 (dla ogółu zachorowań) i 1938,62
(dla dzieci do 2 lat). Rozkład zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych
przedstawiał się następująco:
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1.3.4. Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych.
W 2016 roku na terenie powiatu zarejestrowano jedno ognisko zakażenia
pokarmowego wywołane przez Norowirusy. Do zdarzenia doszło w Internacie
Technikum Leśnego w Tucholi w dniach 25.10 – 28.10 2016r. Dochodzeniem objęto
309 osób, w tym 246 mieszkańców internatu oraz 63 osoby z poza internatu, w tym
personel kuchni i wychowawców. W wyniku podjętych działań w ognisku
zarejestrowano łącznie 133 zachorowania wśród uczniów i wychowawców. Jedną osobę
hospitalizowano. U chorych występowały następujące objawy kliniczne biegunka,
wymioty, nudności, ból brzucha, gorączka. Dominował średni przebieg zachorowań.
Objawy ustępowały po 1-2 dniach. Od 22 osób chorych i 12 zdrowych pracowników
kuchni pobrano próby kału do badania mikrobiologicznego. Przeprowadzona kontrola
stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej nie wykazała
nieprawidłowości. Posiłki były przygotowywane i wydawane przez personel
posiadający aktualną dokumentację zdrowotną. Dokonano analizy jadłospisów za okres
od 24.10.16 do 26.10.2016r., ustalono pochodzenie surowców wykorzystywanych do
produkcji żywności i przeanalizowano procesy technologiczne. Podejrzaną potrawą
okazał się „bukiet warzyw” podany na śniadanie 25.10.16r. Warzywa zakupiono w
lokalnej hurtowni 24.10.16r.. Ustalono, że ogórki i papryka czerwona pochodziły z
Hiszpanii. Analiza procesu technologicznego „bukietu warzyw” wykazała, że zostały
one umyte w aneksie kuchennym służącym do obróbki warzyw, pod bieżącą ciepłą
wodą i rozłożone na tacach wyposażonych w sita. Pozostawiono rozłożone na tacach
warzywa do rana 25.10.16r., kiedy to zostały podane do spożycia. Pomidory i ogórki
(nie obrane ze skórki) pokrojone były w plastry, sałata podzielona na liście, papryka
pokrojona w paski i rozłożone na tacach. Tak przygotowana potrawa została
przetransportowana windą (znajdującą się w kuchni i przeznaczoną do transportu
posiłków) na stołówkę i rozstawiona na stoły. Warzywa do spożycia zostały
przygotowane przez jednego pracownika. Nie można wykluczyć użycia do potrawy
skażonych surowców jak również błędów personelu kuchni na etapie obróbki warzyw.
Prawdopodobnym czynnikiem sprzyjającym było użycie do potrawy warzyw mytych
około 12 godzin przed spożyciem i przechowywanych na tacach w aneksie kuchennym.
Udzielono instruktażu personelowi kuchni Technikum Leśnego w zakresie zachowania
właściwej higieny podczas obróbki wstępnej warzyw ze szczególnym uwzględnieniem
mycia i dezynfekcji warzyw podawanych do konsumpcji bez obróbki termicznej.
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Podczas prowadzonego dochodzenia pobrano próbki żywności i wody – kran w kuchni
oraz kran w łazience internatu oraz wymazy czystościowe ze sprzętu i rąk personelu
kuchni. Na podstawie przeprowadzonej analizy przypadków zachorowań, ustalono, że
zakażenia szerzyło się drogą pokarmową, a nośnikiem pokarmowym zakażeń była
potrawa pn. „bukiet warzyw”. Objawy chorobowe u pierwszej osoby wystąpiły po 16
godzinach od spożycia tej potrawy. W toku przeprowadzonego dochodzenia
epidemiologicznego stwierdzono również, że w 18 przypadkach doszło do zakażenia
drogą kontaktową. Osoby te nie spożywały zakażonej potrawy lecz miały bliski kontakt
z chorymi. Badaniami mikrobiologicznymi w ognisku objęto 34 osoby w tym: 22 osoby
chore oraz 12 osób personelu kuchni (osoby zdrowe). Badania bakteriologiczne kału u
34 osób na posiew nie wykazały obecności pałeczek Salmonella, Shigella, Yersinia,
Campylobacter, w jednej próbie z posiewu kału osoby chorej wyhodowano
Staphylococcus aureus (+), badań w kierunku enterotoksyny gronkowcowej nie
wykonywano. Badanie kału w kierunku Cryptosporidium spp. wykonano u 11 osób
chorych – test immunoenzymatyczny
– wszystkie próby ujemne. Badania
wirusologiczne kału w kierunku rotawirusów, adenowirusów i norowirusów wykonano
łącznie u 34 osób w tym u 22 osób chorych i 12 osób personelu kuchni, w 8 próbach
stwierdzono obecność Norowirusów, 5 wyników dodatnich dotyczyło osób chorych, a
3 dotyczyły osób zdrowych będących pracownikami kuchni. Badania prób
żywnościowych w kierunku obecności pałeczek Salmonella spp., gronkowca koagulazo
– dodatniego: kotlet schabowy, makaron w sosie Napoli, zupa mleczna, fasolka
szparagowa z masłem i bułką tartą, smażony kotlet mielony dały wyniki ujemne. W
kierunku obecność Norowirusów badano surówkę Mix również z wynikiem ujemnym.
Próbki potrawy „bukiet warzyw” nie badano z powodu jej braku w kuchni. Badania
laboratoryjne wymazów sanitarnych w kierunku obecności pałeczek Salmonella spp. i
Staphylococcus aureus z rąk pracownika, powierzchni stołu produkcyjnego, deski do
warzyw, deski do drobiu i pnia do mięsa nie wykazały zanieczyszczeń
mikrobiologicznych. Pobrano również próbki wody, które poddano badaniom w
kierunku bakterii grupy coli i Escherichia coli. Badaniami objęto wodę wykorzystywaną
do produkcji żywności (kran w kuchni) jak również wykorzystywaną do celów
higienicznych (kran w łazience internatu). Wyniki tych badań były ujemne.
Wnioski z dochodzenia epidemiologicznego w tym ognisku były następujące:
1. Czynnikiem etiologicznym w ognisku były Norowirusy.
2. Stwierdzenie obecności Staphylococcus aureus w kale 1 osoby chorej należy
uznać za przypadkowe, ponieważ w kale pozostałych osób nie wyhodowano tej
bakterii. Ponadto okres wylęgania (zbyt długi dla zakażenia gronkowcowego)
oraz rodzaj objawów nie wskazywał na gronkowcowe zatrucie pokarmowe.
3. Przeprowadzone analizy epidemiologiczne retrospektywne i prospektywne
wskazują, że prawdopodobnym nośnikiem pokarmowym była potrawa „bukiet
warzyw” podana na śniadanie dnia 25.10.2016r.
4. Ustalono, że u 18 osób doszło do zakażenia drogą kontaktową. Zachorowały
osoby, które nie spożywały podejrzanej potrawy, a miały bliski kontakt z
chorymi (wspólne przebywanie, korzystanie z tych samych sanitariatów).
5. Czynnikiem wspomagającym wystąpienie ogniska był zbyt długi czas
przechowywania umytych warzyw (ok. 12 godzin) na tacach w pomieszczeniu w
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aneksie kuchennym lub błędy personelu kuchni podczas obróbki warzyw. Nie
można również wykluczyć pierwotnego skażenia surowców.
1.4. Choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości
Na terenie powiatu zanotowano 2 krotny spadek wirusowych zapaleń wątroby.
Współczynnik zapadalności określony dla ogółu zachorowań wynosił w 2016r. 8.27
podczas gdy w 2015r. 18,61. W porównaniu z sytuacją w województwie kujawsko
pomorskim (wsp.zap. 33,00) zapadalność na terenie naszego powiatu utrzymuje się na
niższym poziomie. W analizowanym okresie zarejestrowano 4 przypadki wirusowych
zapaleń wątroby ( 3 typu C i 1 typu B ). Zachorowania typu C dotyczyły 2 mężczyzn w
wieku 76 i 63 lata oraz 23 letniej kobiety. Zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby
typu B wystąpiło u 27 letniej kobiety. Czynnikami ryzyka mogły być transfuzja krwi,
iniekcje, leczenie stomatologiczne, zabiegi chirurgiczne.
Stan osób chorych na 31.12.2016r. w powiecie tucholskim wynosił:
- 179 osób chorych na PWZW typ B
- 6 osób chorych na WZW B + WZWC
- 1 osoba chora na ostre WZWB
- 116 osób chorych na PWZW typ C
Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko wzw B realizowane są wśród dzieci w
1 i 2 roku życia. Odsetek zaszczepienia wynosił w tych grupach 94,63% i 100%.
Szczepieniu podlegają również osoby zakażone wirusem żółtaczki typy C, osoby z
otoczenia zakażonych wirusem żółtaczki typu B, osoby dializowane oraz pracownicy
służby zdrowia. W naszym powiecie, w ramach szczepień zalecanych, przeciwko
żółtaczce typu B zaszczepiono 304 osoby.
W 2016r. zarejestrowano jedno nowo wykryte zakażenie wirusem HIV.
Osoba zakażona to 29 letni mężczyzna mieszkający na wsi .
1.5. Choroby inwazyjne wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae.
W 2016r. zarejestrowano 1 zachorowanie wywołane Neisseria meningitidis
przebiegające pod postacią zapalenia opon mózgowych i posocznicy. Zachorował 55
letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Tuchola. Zarejestrowano 15 zachorowań na różę
o etiologii Streptococcus pyogenes. Wartość współczynnika zapadalności - 31,00 była
nieznacznie wyższa od współczynnika określonego dla ubiegłego roku (26,87).
Zarejestrowane przypadki zakażeń wystąpiły u 5 kobiet w wieku od 61 do 83 lat i 9
mężczyzn w wieku od 37 do 83 lat. Zachorowaniom towarzyszyły typowe objawy
kliniczne róży: gorączka, obrzęk, ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej.
Zachorowania nie zostały potwierdzone laboratoryjnie.
W powiecie realizowane były zalecane szczepienia ochronne przeciwko
meningokokom oraz zakażeniom Streptococcus pneumoniae. Przeciwko
meningokokom zaszczepiono 29 osób w wieku 0-19 lat. Przeciwko streptokokom
zaszczepiono 452 dzieci w grupie wiekowej 0-4 lat, 5-14 lat -5 osób i powyżej 20 roku
życia - 10 osób.
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1.6 Neuroinfekcje.
W 2016r. zarejestrowano 1 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej
etiologii u 27 letniego mężczyzny. Współczynnik zapadalności wynosił 2,07 i był
wyższy od zapadalności określonej dla województwa -1,20. Podobnie jak w roku
ubiegłym nie rejestrowano neuroinfekcji o etiologii wirusowej.
1.7. Choroby przenoszone przez kleszcze:
- borelioza,
- kleszczowe zapalenie mózgu.
W okresie sprawozdawczym, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpił
nieznaczny wzrost zachorowań na boreliozę (wsp. zap. 2016r. - 53,74 a 2015r. – 49,61).
W porównaniu z sytuacją epidemiologiczną w całym województwie, zapadalność na
boreliozę w naszym powiecie utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. W
analizowanym okresie współczynnik zapadalności określony dla województwa wynosił
29,22. Przyczyną wystąpienia takiej sytuacji jest bliskość rozległych kompleksów
leśnych chętnie odwiedzanych w celach rekreacyjnych i zarobkowych (zbiór grzybów,
jagód). Chorowały wyłącznie osoby dorosłe w następujących grupach wiekowych.
wiek
25 -29
35 -39
40 -44
45 -49
50 -54
55 -59
60 -64
65 -74
75 +
razem

liczba
zachorowań
1
2
2
2
6
4
3
4
2
26

Do ukąszeń przez kleszcze dochodziło na terenie nadleśnictw: Woziwoda - 2,
Trzebciny - 4, Zamrzenica - 10, Tuchola - 6, Szczecinek - 1 przypadek oraz na
przydomowych działkach na terenie gm. Lubiewo, Tuchola i Gostycyn. Wszystkie
zachorowania zakwalifikowano jako potwierdzone, w 22 przypadkach z powodu
obecności rumienia wędrującego, w czterech na podstawie wyników badań
laboratoryjnych. We wszystkich wdrożono antybiotykoterapię.
W 2016r. nie rejestrowano zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.
W 2016r. przeciwko KZM zaszczepiło się 15 osób, w następujących grupach
wiekowych: 0-19lat 14 osób, + 30 lat 1 osoba.
1.8.Gruźlica.
Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu jest stabilna. Zarejestrowano 2
przypadki zachorowań na gruźlicę płuc A15. Współczynnik zapadalności jest
identyczny z rokiem 2015 i wynosi 4,13. Zachorowała kobieta w wieku 67 lat
mieszkająca w Tucholi i 80 letni mężczyzna mieszkający na wsi. Chorzy byli
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hospitalizowani, a po wypisie kontynuują leczenie w poradni przeciwgruźliczej. Osoby
z kontaktu były objęte nadzorem przez placówki poz i poradnie specjalistyczne, gdzie
poddane zostały kontrolnym badaniom lekarskim i diagnostycznym.
Szczepienia przeciwko gruźlicy przeprowadzane były wyłącznie wśród noworodków i
zrealizowane zostały w 99,79 %.
1.9. Choroby przenoszone drogą płciowa.
W 2016r. na terenie powiatu tucholskiego zarejestrowano 1 przypadek kiły wczesnej.
Zachorowanie dotyczy 35 letniego mężczyzny mieszkającego na wsi.
1.10. Grypa i zachorowania grypopochodne.
W 2016r. zarejestrowano łącznie 21283 przypadków grypy i zachorowań
grypopodobnych zgłaszanych w ramach MZ-55. Hospitalizowano 37 osób, wszystkie z
powodu wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego. Najwięcej zachorowań
– 5958, wystąpiło w I kwartale – 41,58% ogółu przypadków. W ramach monitorowania
zachorowań na grypę w systemie SENTINEL badaniami wirusologicznymi w kierunku
grypy objęto 20 osób ( 19 dzieci i 1osoba dorosła). W 2 przypadkach w wymazach z
nosogardzieli pobranych od 3 letniego dziecka i 30 letniej kobiety wyizolowano wirusa
AH1N1, u 10 osób wyizolowano wirusa grypy typ B. W 4 przypadkach osoby
wymagały hospitalizacji. Łącznie zarejestrowano 12 potwierdzonych zachorowań na
grypę.
Zgonów z powodu grypy nie rejestrowano. Rozkład zachorowań w
poszczególnych grupach wiekowych i gminach powiatu przedstawiał się następująco:
grupa
liczba
wiekowa zachorowań
0-4
5173
5-14
5423
15-64
9125
65+
1562
razem
21283

powiat/gmina

powiat
tucholski

gminy
Tuchola

Lubiewo

Cekcyn

Śliwice

Gostycyn

Kęsowo

liczba
21283
8810
793
2904
4579
3331
866
zachorowań
współczynnik
43987,68 18208,50 13238,73 43041,35 81680,34 62955,96 19159,29
zapadalności
Na terenie powiatu, w okresie sprawozdawczym, przeciwko grypie zaszczepiło się 936
osób, w następujących grupach wiekowych: 0- 4 lata – 35 osób, 5 -14 lat -141 osób, 15
-64 lata 423 osób i 65+ - 337osób. Liczba osób szczepionych w porównaniu z rokiem
2015 wzrosła o 40,17%.
1.11.Profilaktyka wścieklizny u ludzi.
W 2016r. w 69 sytuacjach podejmowano dochodzenie epidemiologiczne w związku
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z pokąsaniami przez zwierzęta (14 zdarzeń mniej niż w 2015 roku). Zarejestrowano 60
pokąsań przez psy i 8 przez koty i 1 przez szczura. W związku z koniecznością objęcia
zwierzęcia obserwacją weterynaryjną o zdarzeniach powiadamiano Powiatowego
Inspektora Weterynarii. Zwrotnie PPIS otrzymywał wyniki obserwacji zwierząt.
Zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 11 osób, jedna osoba przerwała szczepienia po I
dawce. W jednym przypadku pokąsany nie zgłosił się na szczepienie, w związku z czym
wszczęto postepowanie administracyjne.
1.12.Zgony z powodu chorób zakaźnych.
W 2016r. w powiecie zarejestrowano 1 zgon z powodu posocznicy (paciorkowce
grupa B) u 59 letniego mężczyzny z licznymi współistniejącymi chorobami.
1.13.Ocena realizacji programu szczepień ochronnych.
Na terenie powiatu tucholskiego obowiązkowe szczepienia ochronne wśród dzieci i
młodzieży jak również szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
wykonywane są w 12 punktach. Przeprowadzane są one terminowo, przez
wykwalifikowany personel. Odsetek osób zaszczepionych utrzymuje się na wysokim
poziomie i jest porównywalny z rokiem ubiegłym. W okresie sprawozdawczym
zarejestrowano 3 niepożądane odczyny poszczepienne. W jednym przypadku dziecko
było hospitalizowane. Wszystkie odczyny miały charakter łagodny, wystąpiły w
miejscu podania szczepionki i zakończyły się całkowitym powrotem do zdrowia.
Na terenie powiatu, podobnie jak w całym województwie i kraju, narasta problem
osób uchylających się od szczepień. W 2016r. liczba osób uchylających się od
obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym wzrosła o 26 osób. Trzy osoby u 2
dzieci wykonały szczepienia, w dwóch przypadkach rodzice rozpoczęli uzupełnianie
zaległych szczepień. W analizowanym okresie wystawiono 31 wezwań na szczepienia,
21 upomnień, 8 tytułów wykonawczych wraz z wnioskami o ukaranie. Wojewoda
Kujawsko Pomorski nałożył na osoby uchylające się od szczepień w naszym powiecie
9 grzywien po 500zł celem przymuszenia do wykonania obowiązku. Osoby wobec
których prowadzone jest postepowanie złożyły 4 zażalenia na prowadzone
postępowanie egzekucyjne, oraz 2 zażalenia do PWIS na postanowienia PPIS. W
związku ze zmianą miejsca zamieszkania 4 sprawy przekazano do innych PSSE. Liczba
osób uchylających się od wykonania obowiązkowych szczepień na koniec roku wynosi
21 ( 5 osób dorosłych i 9 dzieci).
Dokumentacja szczepienna prowadzona jest prawidłowo. W okresie sprawozdawczym
nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu i przechowywaniu preparatów
szczepionkowych. W czterech placówkach zainstalowano elektroniczny system nadzoru
nad warunkami przechowywania preparatów szczepionkowych.
Realizowane są również szczepienia zalecane przeciwko: grypie, streptokokom,
meningokokom, rotawirusom i kleszczowemu zapaleniu mózgu. Cztery gminy:
Tuchola, Śliwice, Kęsowo i Lubiewo uczestniczyły w „Programie profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród dzieci.
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1.14. Podsumowanie sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Tucholskim w 2016r.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych była stabilna i nie odbiegała
znacząco od sytuacji w roku 2015 i województwie kujawsko - pomorskim.
Znamiennym dla tego okresu był :
- trzykrotny wzrost zachorowań na zakażenia jelitowe o etiologii wirusowej,
- ponad trzykrotny wzrost zachorowań na świnkę,
- dalszy spadek zachorowań na różyczkę
- ponad dwukrotny spadek zachorowań na ospę wietrzną,
- dwukrotny spadek wirusowych zapaleń wątroby typu C,
Na porównywalnym poziomie z rokiem ubiegłym kształtuje się zapadalność na
gruźlicę, płonicę i boreliozę. W okresie sprawozdawczym nadal nie rejestrowano
zachorowań na odrę, błonicę, tężec, krztusiec, choroby szczególnie niebezpieczne i
wysoce zakaźne.
2. Ocena nadzoru nad higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku
2.1. Ocena stanu sanitarnego obiektów żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu
środkami spożywczymi i kosmetykami.
W 2016 r. na terenie powiatu w ewidencji PIS znajdowało się 519 ww. obiektów.
Skontrolowano 337 obiektów, przeprowadzono 531 kontroli sanitarnych.
Podczas kontroli stwierdzano następujące nieprawidłowości:
 brak bieżącej czystości i porządku (zbędny sprzęt i rzeczy prywatne gromadzone w
przypadkowych miejscach, na podłodze i regałach resztki żywności, brudne,
zakurzone ściany i sufity, nieprawidłowe postępowanie z odpadami i śmieciami,
zbędne opakowania itp.),
 niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia (zniszczone podłogi z
ubytkami, ściany zabrudzone z ubytkami lamperii, nieszczelne, zniszczone drzwi i
okna, zniszczony sprzęt i powierzchnie do kontaktu z żywnością, niesprawne
urządzenia chłodnicze, otwory okienne i wentylacyjne niezabezpieczone przed
dostępem szkodników, brak warunków do mycia sprzętu, urządzeń produkcyjnych i
naczyń stołowych, przy umywalkach brak pojemnika na mydło, zasobnika na
ręczniki jednorazowe i pojemnika na zużyte ręczniki, brak osłon na punktach
świetlnych, brak bieżącej ciepłej wody przy urządzeniach do mycia sprzętu i rąk,
niezabezpieczone elementy instalacyjne, zniszczony lub zużyty sprzęt produkcyjny)
 niewłaściwe warunki zaplecza sanitarnego dla personelu (szatnie i pomieszczenia
socjalne są niewłaściwie urządzone, brak szafek na odzież dla pracowników), brak
odzieży ochronnej
 brak zaświadczeń lekarskich pracowników dopuszczających do kontaktu z
żywnością,
 brak segregacji art. spożywczych na regałach i w urządzeniach chłodniczych,
nieprawidłowe przechowywanie,
 w obrocie artykuły przeterminowane,
 brak środków do mycia i dezynfekcji sprzętu, urządzeń i powierzchni do kontaktu z
żywnością,
13
39

 nie dostosowana do profilu zakładu dokumentacja GHP/GMP i HACCP, brak
zapisów wynikających z instrukcji.
W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami wydano 29 decyzji merytorycznych
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowościami.
W 2016 r. nałożono 42 mandaty na kwotę 7 450 zł. Nie kierowano wniosków do
Sądu o ukaranie. Złożono 1 wniosek do PWIS w Bydgoszczy o nałożenie kary
pieniężnej na zakład w związku z prowadzeniem działalności bez zatwierdzenia i wpisu
do rejestru zakładów podlegających PIS.
2.2. Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych, materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków.
2.2.1. Pobór próbek środków spożywczych, wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością i kosmetyków
Pobór próbek środków spożywczych, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością i kosmetyków odbywał się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez
PWIS w Bydgoszczy. W 2016r. z obiektów na terenie powiatu pobrano do badania 181
próbek, w tym 181 próbek żywności, 1 próbkę kosmetyku, 2 próbki przedmiotów
użytku. Na podstawie badań laboratoryjnych zakwestionowano 3 próbki żywności:
- „Mielonka z indykiem” zakwestionowana z uwagi na obecność bakterii
Salmonella Kentucky (obecne w 25 g) i Salmonella Bredeney (obecne w 25 g)- produktu
nie umieszczono w systemie RASFF ponieważ w dniu otrzymania sprawozdania z
badań ww. produkt nie znajdował się w obrocie. O zaistniałej sytuacji powiadomiono
PPIS w Iławie oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie.
- „Seler myty”- zakwestionowany z uwagi na przekroczenie wartośći NDP
iprodionu- produktu nie umieszczono w systemie RASFF ponieważ przekroczenie
wartośći NDP było niewielkie, a w dniu otrzymania sprawozdania z badań ww. produkt
nie znajdował się w obrocie. O zaistniałej sytuacji powiadomiono producenta,
właściciela hurtowni z której pobrano próbkę, PPIS w Chełmnie i WIORIN w
Bydgoszczy Oddział w Chełmnie.
- „Loma Vital” suplement diety- zakwestionowany z uwagi na niewłaściwe
oznakowanie – produktu nie umieszczono w systemie RASFF, ponieważ oznakowanie
ww. suplementu diety nie zagraża zdrowiu i życiu konsumentów oraz nie wprowadza
konsumenta w błąd. W związku z tym, że siedziba dystrybutora znajduje się w
Warszawie, przedmiotową informację przekazano do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
2.2.2. RASFF – System Wczesnego ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach.
W 2016r. odnotowano 12 powiadomień o umieszczeniu w systemie RASFF
niebezpiecznych produktów żywnościowych znajdujących się w obrocie.

14
40

grupa produktów
zanieczyszczenie
chemiczne
żywność
„Śliwki suszone”

Disney chokolate chip
Cookiem- ciastka
czekoladowe
Solino – sól warzona
próżniowo jodowana
Metka cebulowa

przyczyna kwestionowania
zanieczyszczenie
fizyczna
biologiczne i
mikrobiologiczne

przekroczenie
dopuszczalnej
zawartości substancji
konserwującej –
kwasu sorbowego
zakwestionowane z
uwagi na wykrycie
składnika
alergennego - mleka
podwyższony poziom
jodanu potasu
Salmonella z gr. BO

„Stewia – suszone
liście

„Rodzynki suszone
KRESTO
Suplement diety
„UNREAL” –
proszek Real Pharm
„Czekolada mleczna
Duet”
(powiadomienie
wystąpiło 2 razy z
uwagi na inną datę
minimalnej trwałości
produktu)
Woda źródlana
niegazowana
Lewiatan
Jaja
Napój niegazowany
Jurajska o smaku
poziomkowym
Przedmioty użytku
Miska dekoracyjna
13*5,3c

Razem

inna
przyczyna

zakwestionowany
z uwagi na
niespełnienie
wymogów
rozporządzenia
nr 258/97 dot.
nowej żywności
ochratoksyna A
Dendrobium

WWA i
benzo[a]piren

bakterie E.coli

Salmonella enteritidis
przekroczenie
dopuszczalnej
zawartości substancji
konserwującej –
kwasu sorbowego
migracja
formaldehydu
8

3

-

1

W zakładach na terenie naszego powiatu stwierdzono w obrocie śliwki suszone ( 7 szt.)
oraz rodzynki suszone KRESTO (15 szt.). Kwestionowane produkty wycofano z obrotu,
zwrócono je do producenta lub hurtowni celem utylizacji. O sposobie postępowania z
produktami niewłaściwej jakości zdrowotnej zakłady powiadamiają Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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2.2.3. RAPEX – Unijny System Wczesnego Ostrzegania o Produktach
Niebezpiecznych.
W ramach systemu RAPEX w 2016r. odnotowano 1 powiadomienie dot. produktów
kosmetycznych firmy Arobnne-eye liner, które dostępne były w sprzedaży
bezpośredniej oraz internetowej, zakwestionowane ze względu na zanieczyszczenie
bakteriami Staphylococcus .saprophyticus, S. xylosus oraz S. lentus. Powiadomienie
zostało zgłoszone przez producenta produktów kosmetycznych.
2.2.4. Działania akcyjne:
- produkty spożywcze pn. „czystek suszony”, „czystek z zieloną herbatą i opuncją”,
„czystek z melisą i cytryną”, „czystek z jabłkiem i miętą” zakwestionowane ze względu
na zaklasyfikowanie jako środki ogólnego spożycia zawierających w swoim składzie
czystek (Cistus incanus), przeprowadzono 4 kontrole, podczas których nie stwierdzono
w obrocie ww. produktu.
3. Ocena nadzoru nad warunkami środowiska komunalnego
3.1. Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę, jakość wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W 2016r. skontrolowano 16 wodociągów, przeprowadzono 40 kontroli, w tym 14
kontroli sanitarnych i 26 kontroli związanych z poborem próbek wody do badań.
W ewidencji PSSE w Tucholi w 2016r. było 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, w tym 5 wodociągów o produkcji poniżej 100m3/d, 10 wodociągów o produkcji
od 101 do 1000m3/d i 1 wodociąg o produkcji powyżej 1001 ml/dobę, które
zaopatrywały w wodę ok. 93,7% ludności powiatu tucholskiego. Na koniec 2016 roku
100% ludności powiatu zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych
otrzymywało wodę dobrej jakości. Odsetek wodociągów o danej produkcji dobowej
(m3/d) zaopatrujących mieszkańców powiatu tucholskiego przedstawia się następująco:
• <100m3/dobę - 31,25%
• 101 - 1000m3/dobę - 62,50%
• 1001 - 10000m3/dobę - 6,25%
Procentowy udział ludności powiatu zaopatrywanej w wodę przez poszczególne grupy
wodociągów na koniec 2016r. przedstawiał się następująco:
• <100m3/dobę - 5,3%
• 101- 1000m3/dobę - 56,8%
• 1001 - 10000m3/dobę - 37,9%
Na koniec roku 2016 oceniono 16 wodociągów jako dostarczające wodę dobrej jakości.
Stacja uzdatniania wody w Suchej (prod. <100m3/dobę) w 2016r. była wyłączona z
eksploatacji z powodu modernizacji oraz awarii. Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę
z wodociągu publicznego w Bysławiu (spięte sieci wodociągowe). SUW Cekcyn
również wyłączony z eksploatacji, wykorzystywana jest sieć wodociągowa, która
została spięta z siecią wodociągu Wielkie Budziska.
Pobrano 67 próbek wody do badań, w tym 55 próbek do badań w zakresie monitoringu
kontrolnego i 12 próbek do badań w zakresie monitoringu przeglądowego. W ciągu roku
stwierdzono przekroczenia parametrów w 3 próbkach wody pobranych z 2 wodociągów
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(w roku 2015 - 6 wodociągów) jednak nie prowadzono postępowania, ponieważ
nieprawidłowości nie potwierdziły się w próbkach kontrolnych. Był to 1 wodociąg z
grupy o produkcji wody od 101 - 1000m3/dobę i 1 wodociąg z grupy o produkcji wody
poniżej 100m3/d. Jedno przekroczenie odnosiło się do mętności, która jest parametrem
wskaźnikowym i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Drugie przekroczenie natomiast odnosiło się do bakterii grupy coli. Elementem, który
wpłynął na przekroczenie był filtr polipropylenowy instalacji wewnętrznej szkoły
(próbki wody pobrane przed filtrem i na innych odcinkach sieci wodociągowej nie
wykazały przekroczeń, natomiast w próbce bezpośrednio za filtrem stwierdzono
obecność bakterii). W próbce kontrolnej po wymianie filtra i dezynfekcji sieci
wewnętrznej nie stwierdzono obecności bakterii. Łącznie przekroczenia parametrów
fizycznych stwierdzono w 2 próbkach (mętność – 3,7 i 4,1 NTU, natomiast pod
względem bakteriologicznym 1 próbka nie odpowiadały wymaganiom sanitarnym
(bakterie grupy coli - 7 jtk). Na koniec roku wszystkie wodociągi oceniono jako dobre
pod względem sanitarno - technicznym. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień
sanitarnych. W 2016 roku nie rozbudowywano sieci wodociągowej.
W związku z zagrożeniami jakie niesie występowanie bakterii Legionella w wodzie
użytkowej do celów higienicznych, wykonano badania na obecność pałeczek Legionella
w ciepłej wodzie w budynku zamieszkania zbiorowego. Do badań laboratoryjnych
pobrano 4 próbki ciepłej wody z instalacji ciepłej wody w internacie Technikum
Leśnego w Tucholi. W wyniku przeprowadzonych badań określono stopień zagrożenia
jako znikomy.
3.2. Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli.
W 2016r. skontrolowano 14 obiektów, przeprowadzono 24 kontrole:
a) kąpieliska: 2 – skontrolowano 2, przeprowadzono 6 kontroli, pobrano 2 próbki wody
W ewidencji były 2 kąpieliska umieszczone w wykazach kąpielisk w wyniku podjętych
uchwał Rad Gmin w Gostycynie i Cekcynie, których projekty były opiniowane przez
Inspektora Sanitarnego. Były to kąpieliska: Gostycyn na j. Środkowym gm. Gostycyn i
Cekcyn na j. Wielkim Cekcyńskim gm. Cekcyn.
Przeprowadzono 6 kontroli (4 kontrole sanitarne, 2 kontrole związane z poborem
próbek). Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego pobrano 2 próbki i wykonano 6
oznaczeń fizycznych podczas poboru próbek wody z ww. kąpielisk. Badania próbek
wody wykonywane były przez laboratorium PSSE w Nakle n. Not. i WSSE w
Bydgoszczy. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym i kąpieliska były
dopuszczone do kąpieli bez zastrzeżeń. Administratorzy kąpielisk pobierali w sezonie
próbki wody do badań zgodnie z uzgodnionymi przez PPIS w Tucholi harmonogramami
poboru próbek i przesyłali do Inspekcji sprawozdania z badań celem wystawienia
bieżącej oceny jakości wody. Na podstawie sprawozdań wydano 10 ocen bieżących
dotyczących jakości wody. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Po
zakończonym sezonie kąpielowym wydano 2 oceny sezonowe i 2 oceny czteroletnie.
b) miejsca wykorzystywane do kąpieli: 12 – skontrolowano 12, przeprowadzono 18
kontroli.
Zgłoszono 12 miejsc wykorzystywanych do kąpieli: 11 ogólnodostępnych: Tuchola,
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Raciąż, Stobno, Biała, Klocek w gm. Tuchola, Łoboda gm. Śliwice, Trzebciny gm.
Cekcyn, Żalno, Kęsowo i Tuchółka gm. Kęsowo, Bysław gm. Lubiewo i 1
zorganizowane przy ośrodku wypoczynkowym: Zamrzenica gm. Lubiewo. Z miejsc
wykorzystywanych do kąpieli organizatorzy pobierali próbki wody do badań przed
sezonem i raz w sezonie i przesyłali do Inspekcji sprawozdania z badań celem
wystawienia bieżących ocen jakości wody. Wystawione bieżące oceny były pozytywne
przed sezonem, w sezonie natomiast wystawiono 6 ocen negatywnych (zakwit sinic) w:
Tuchółce, Kęsowie, Klocku, Raciążu, Stobnie i Białej. Łącznie wydano 24 oceny
bieżące dotyczące jakości wody.
Przeprowadzono 12 kontroli sanitarnych i 6 kontroli związanych z jakością wody.
3.3. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.
W 2016r. skontrolowano 255 obiektów w następujących grupach:
a) ustępy publiczne – Są to obiekty stałe, skanalizowane, całoroczne, jeden z nich
usytuowany w podziemiu, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Drugi nowy,
oddany do użytku w 2015r. w pełni zautomatyzowany i przystosowany dla osób
niepełnosprawnych (w 2016r. nieczynny z powodu postępowania sądowego). W ocenie
obiektów brano pod uwagę stan sanitarno-higieniczny i techniczny ścian, sufitów,
kabin, urządzeń sanitarnych, posadzek, wentylacji, wyposażenie w środki czystości i
dezynfekcyjne, środki higieny, przechowywanie odpadów komunalnych a także
dostępność wody zimnej i ciepłej. Stan sanitarny oceniono jako dobry.
b) pływalnie kryte - 1 obiekt
Obiekt (Fojutowo gm. Tuchola) w skład którego wchodzą: pływalnia, jacuzzi, brodzik
dla dzieci, zjeżdżalnia, dwa zespoły szatni, umywalni z natryskami i toaletami, antresola
widokowa,
zaplecze sanitarne. Podczas kontroli sanitarnej nie stwierdzono
nieprawidłowości. W 2016r. z pływalni pobrano 6 próbek wody do badań z czego
wszystkie odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Wystawiono na podstawie
sprawozdań 2 pozytywne oceny. Od lipca 2016r. administrator pobierał próbki we
własnym zakresie z ustalonym harmonogramem.
c) pływalnie odkryte – 1 obiekt
Obiekt (Fojutowo gm. Tuchola) w skład którego wchodzą 2 baseny dla dorosłych, 1
basen dla dzieci, dwie zjeżdżalnie, budynek socjalny z wydzieloną częścią higienicznosanitarną i techniczną. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2016r.
PPIS w Tucholi nie pobierał do badań próbek (administrator pobierał próbki wody). Nie
wystawiano ocen.
d) jednostki organizacyjne pomocy społecznej - skontrolowano Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tucholi.
Jest to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Podczas
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarnego,
przestrzegany był też zakaż palenia wyrobów tytoniowych.
e) obiekty świadczące usługi hotelarskie – w ewidencji 36 obiektów.
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W 2016r. skontrolowano 36 obiektów przeprowadzając 36 kontroli. W grupie tej ujęto
ośrodki wczasowe, pokoje gościnne, stanice PTTK, pola biwakowe, gospodarstwa
agroturystyczne, punkty postojowe dla kajaków. Obiekty z tej grupy nie posiadają
kategoryzacji oprócz 1 obiektu, który w październiku 2014r. uzyskał kategoryzację.
Obiekt zaszeregowano do grupy hotele i nadano kategoryzację ** (dwie gwiazdki) –
Hotel Pod Jeleniem Tuchola ul. Świecka 110 (Decyzja Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu).
f) zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej oraz zakłady, w których
są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych,
odnowy biologicznej – w ewidencji było 65 obiektów, 60 skontrolowano.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyposażeniu w sprzęt, narzędzia, stosowanej
bielizny, czy dotyczących wyposażenia w sprzęt porządkowy i środki czystości.
g) stacje PKP – skontrolowano 3 stacje PKP. Podczas kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości sanitarnych na stacjach PKP. Na stacjach udostępnione są dla
podróżnych poczekalnie kilka minut przed odjazdem pociągu, natomiast nie ma
ubikacji dla podróżnych oprócz stacji PKP w Tucholi (właścicielem jest Gmina
Tuchola), gdzie w 2013r. wykonano toalety damskie, męskie, dla niepełnosprawnych i
pomieszczenie magazynowe do przechowywania sprzętu porządkowego i środków
czystości.
h) tereny rekreacyjne – w ewidencji 33 obiekty (31 placów zabaw i 2 parki miejskie),
skontrolowano 33. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących
stanu sanitarno – technicznego urządzeń i bieżącej czystości. Żadna z piaskownic
istniejących na placach zabaw nie jest zabezpieczona przed zwierzętami i ptactwem
(brak przykryć). Podczas kontroli stwierdzono, że obiekty te są zadbane, zieleń
pielęgnowana, zarządcy wymieniali piasek w piaskownicach, dokonywano przeglądu
technicznego urządzeń, instalowano ławki, kosze na śmieci.
i) inne obiekty użyteczności publicznej – kontrolowano m.in.: apteki, targowiska,
obiekty sportowe, stacje paliw, pralnię, przystanki PKP, przystanki autobusowe,
parkingi miejskie, obiekty kulturalno-widowiskowe.
Skontrolowano 98 obiektów, przeprowadzając 98 kontroli. W obiektach tych nie
stwierdzono nieprawidłowości sanitarnych oprócz jednego, gdzie podczas kontroli
(interwencja) stwierdzono nieodpowiedni stan sanitarno-higieniczny (ukarano
mandatem i wszczęto postępowanie administracyjne).
j) Środki transportu publicznego – 14 samochodów, 14 kontroli.
Skontrolowano 3 busy prywatnych przedsiębiorców, który zajmuje się transportem
pasażerów w powiecie tucholskim. Stan sanitarny środków transportu nie budził
zastrzeżeń, przestrzegano również zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych i
umieszczono odpowiednie oznakowanie informujące o zakazie. Kontrolowano również
samochody do przewozu chorych (5) i samochody do przewozu zwłok i szczątków
ludzkich (6). Nie stwierdzono nieprawidłowości, samochody przystosowane są do
wykonywanych zadań.
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k) Podmioty lecznicze i praktyki zdrowotne - skontrolowano 62 podmioty,
przeprowadzono 77 kontroli
Podczas kontroli obiektów nie stwierdzano nieprawidłowości w zakresie: zaopatrzenia
w wodę, sposobu odprowadzania nieczystości płynnych, warunków sanitarnotechnicznych pomieszczeń i ich funkcjonalność, w tym wykończenie ścian i podłóg,
sprawności wentylacji i oświetlenia, wyposażenia w umywalki, dozowniki z mydłem,
ręczniki jednorazowe, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz segregacji odpadów
i postępowania z odpadami komunalnymi i medycznymi. Wszystkie obiekty mają
zawarte umowy ze specjalistycznymi firmami uprawnionymi do odbioru i utylizacji
odpadów medycznych. W zakładach opracowane są procedury regulujące
podejmowane procesy sanitarno – higieniczne.
4. Ocena nadzoru nad warunkami pracy
W 2016r. ewidencją objęto 178 zakładów pracy działających na terenie naszego
powiatu, które zatrudniały łącznie 4538 pracowników. Zdecydowaną większość
stanowiły zakłady małe zatrudniające do 9 osób (stanowiły one 46% ogółu zakładów).
Na terenie naszego powiatu dominowały: zakłady branży drzewnej i stolarskiej
(17% zakładów), zakłady przetwórstwa spożywczego (13% zakładów) oraz zakłady
branży ślusarskiej (7%). W
2016r. działania nadzorowe koncentrowały się
na zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych pracy.
Monitorowano zagrożenia zdrowia pracowników, w celu ich identyfikacji i usunięcia,
względnie zminimalizowania. Skontrolowano 49 obiektów. Przeprowadzono łącznie
64 kontrole. W 49 obiektach dokonano oceny sanitarnej. W 13 przypadkach wydano
decyzje na poprawę stanu sanitarnego zarówno pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
jak i pomieszczeń pracy.
4.1. Zakłady pracy posiadające i stosujące substancje i preparaty chemiczne.
W 2016r. w tym zakresie skontrolowano 23 zakłady pracy, przeprowadzono
24 kontrole. W 3 obiektach stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Dotyczyły
niewłaściwego oznakowania magazynu przechowywania substancji chemicznych i ich
mieszanin oraz braku wykazu stosowanych substancji chemicznych. Obowiązki wobec
pracodawców w tym zakresie określone są w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniu
REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów).
4.2. Zakłady pracy, w których pracownicy narażeni są na działanie czynników
biologicznych.
W 2016r. skontrolowano 17 zakładów pracy i przeprowadzono 20 kontroli
związanych z narażeniem pracowników na czynniki biologiczne na stanowiskach pracy.
Wydano 6 decyzji, które dotyczyły braku w ocenie ryzyka zawodowego klasyfikacji i
wykazy szkodliwych czynników biologicznych, określenia rodzaju i stopnia oraz
trwania narażenia na działania czynnika biologicznego, a także braku rejestru prac i
pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
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zakwalifikowanych do grupy 3.
4.3. Nadzór nad produktami biobójczymi
W związku z Decyzją Komisji Nr 2007/565/WE, Decyzją Komisji
Nr 2007/597/WE oraz Decyzją Komisji Nr 2008/681/WE dotyczącą wycofywania
z obrotu produktów biobójczych zawierających substancje czynne, których nie
włączono do załączników I, IA i IB do dyrektywy 98/8 Parlamentu Europejskiego
i Rady niektórych substancji, które mają być zbadane w ramach 10-letniego programu,
o którym mowa w art. 16 ust.2 tej dyrektywy (Dz.Urz. WE 216 z dnia 21.08.2007r.), w
2016r. skontrolowano 1 obiekt zajmujący się wprowadzaniem do obrotu produktów
biobójczych. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono produktów
biobójczych zawierających niedozwolone substancje czynne, bądź nieposiadających
pozwolenia na obrót.
4.4. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi
W 2016r. w tym zakresie skontrolowano 3 zakłady pracy, w tym 1 który prowadził
prace rozbiórkowe połaci dachowej z płyt azbestowo-cementowych. Nieprawidłowości
podczas prac nie stwierdzono.
4.5. Ocena narażenia na czynniki szkodliwe
Na terenie powiatu tucholskiego zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie
stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i natężeń (NDN)
czynników szkodliwych dla zdrowia było 76 pracowników, w tym narażonych na hałas
– 76 osób. W 5 przypadkach wydano decyzje dotyczące obowiązku przeprowadzenia
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.
4.6. Choroby zawodowe.
Działaniami na rzecz bezpieczeństwa są również kontrole pionu higieny pracy
w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych. W 2016r. przeprowadzono
3 postępowania wyjaśniające w sprawie choroby zawodowej.
W 2016r. PPIS w Tucholi nie wydawał decyzji w przedmiocie chorób zawodowych.
4.7. Nadzór nad środkami zastępczymi
PPIS w Tucholi w ramach swoich ustawowych kompetencji prowadził monitoring
obecności na rynku środków zastępczych. W 2016r. w tym zakresie przeprowadzono 8
kontroli – nie stwierdzono w obrocie ww. produktów.
W 2016r. do PPIS w Tucholi wpłynęło 1 zgłoszenie podejrzenia zatrucia substancją
psychoaktywną, dotyczyło 1 osoby w wielu 14 lat. W związku z tym sprawę przekazano
do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi celem prowadzenia dalszego postępowania,
w tym ustalenia źródła nabycia środków zastępczych.
W 2016r. Komenda Powiatowa Policji w Tucholi przekazała do PPIS
w Tucholi środki zastępcze zabezpieczone przez funkcjonariuszy Policji z 10
prowadzonych spraw. W 4 przypadkach przekazano sprawę zgodnie z miejscem
zamieszkania osoby, przy której ujawniono środki zastępcze (PSSE Świecie,
PSSE Kościerzyna – 2, PSSE Chojnice). W 6 pozostałych przypadkach PPIS w Tucholi
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie podejrzenia wprowadzania do obrotu
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środków zastępczych. 2 sprawy zakończyły się umorzeniem postępowania
administracyjnego z uwagi na brak znamion wprowadzania do obrotu środków
zastępczych, wszczęto jednak postępowania o przepadku na rzecz Skarbu Państwa oraz
zniszczeniu zabezpieczonego w toku postępowania środka zastępczego na koszt strony
postępowania. 2 postępowania są w toku. W 2 innych przypadkach wydano decyzję o
przepadku i zniszczeniu na koszt Skarbu Państwa, zniszczeń dokonano
8 czerwca 2016r. w kotłowni Oczyszczalni Ścieków w Tucholi.
5. Ocena warunków sanitarno-higienicznych w placówkach nauczania,
wychowania i wypoczynku.
W 2016r. w ewidencji PSSE w Tucholi znajdowało się 69 placówek stałych i 162
placówki (turnusy) sezonowe (kolonie, obozy, zimowiska). Kontrole przeprowadzono
w 66 placówkach stałych oraz 62 placówkach (turnusach) wypoczynku dzieci i
młodzieży. Przeprowadzono łącznie 155 kontroli, w tym 93 kontrole dotyczyły
placówek stałych, a 62 placówek sezonowych. W 2016 wydano 1 decyzję
merytoryczną, dotyczącą poprawy stanu sanitarnego pomieszczeń Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Tucholi (pracownia komputerowa, toalety szkolne), konieczności zapewnienia
uczniom suszarek lub ręczników jednorazowych we wszystkich toaletach szkolnych
oraz dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii.
Stan sanitarny pozostałych skontrolowanych placówek był zadawalający. Stwierdzono
wykonanie decyzji wydanej w latach poprzednich, dotyczącej poprawy stanu
sanitarnego Internatu Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi (wymalowano
pokoje, klatki schodowe, wymieniono zużyty sprzęt na nowy).
W 2016r. w ramach badania warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach
nauczania i wychowania przeprowadzono 1597 badań, w zakresie:
- tygodniowego rozkładu lekcji (w 254 oddziałach szkół podstawowych i gimnazjów)
nieprawidłowości w zakresie tygodniowego rozkładu lekcji nie stwierdzono.
- dostosowania mebli do wzrostu uczniów (w 19 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr
1 w Tucholi, łącznie badaniem objęto 416 dzieci) nieprawidłowości w dostosowaniu
mebli do wzrostu uczniów stwierdzono na 118 stanowiskach, co stanowiło 25 %
stanowisk objętych badaniami (wydano decyzję, została wykonana).
-badanie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków – zbadano 809 uczniów.
W Szkole Podstawowej Nr 5 w Tucholi badaniem objęto 119 uczniów – stwierdzono,
że ciężar tornistrów/plecaków u 32 uczniów nie przekraczał 10% masy ciała ucznia, u
57 przekraczał 10%, ale mieścił się w granicy do 15%, natomiast u 30 uczniów ciężar
tornistrów/plecaków przekraczał 15% masy ciała ucznia.
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Tucholi badaniem objęto 430 uczniów – stwierdzono,
że ciężar tornistrów/plecaków u 147 uczniów nie przekraczał 10% masy ciała ucznia,
u 206 przekraczał 10%, ale mieścił się w granicy do 15%, natomiast u 77 uczniów
ciężar tornistrów/plecaków przekraczał 15% masy ciała ucznia.
W Gimnazjum Nr 1 w Tucholi badaniem objęto 260 uczniów – stwierdzono, że ciężar
tornistrów/plecaków u 188 uczniów nie przekraczał 10% masy ciała ucznia, u 67
przekraczał 10%, ale mieścił się w granicy do 15%, natomiast u 5 uczniów ciężar
tornistrów/plecaków przekraczał 15% masy ciała ucznia.
W 2016r. nie odnotowano żadnej interwencji dotyczącej placówek oświatowo –
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wychowawczych ani placówek wypoczynku.
6. Zapobiegawczy nadzór sanitarny
Głównym kierunkiem działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego jest
sprawowanie nadzoru nad tworzeniem prawidłowych warunków zdrowotnych i
higienicznych w miejscach bytowania ludzi, w związku z tym eliminowanie
nieprawidłowych rozwiązań na etapie planowania, projektowania, realizacji i
dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
W 2016 r. zadanie to było realizowane poprzez :
- Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – wydano 9 uzgodnień, w tym 6 uzgodnień
prognozy dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego : gminy
Kęsowo, gminy Cekcyn, „dla działek nr ewid. 93/3, 93/5, 93/4 i części działek nr
ewid. 103/2 i 301 w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice”, „rejon ulicy A.
Janta – Połczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola, rejon ulicy
Chojnickiej w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola, rejon Wysokiej Wsi w
obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz oraz 3 uzgodnienia prognozy dla studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy : Cekcyn,
Kęsowo, Lubiewo; oraz zaopiniowano 5 projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla : „gminy Cekcyn”, „części działki nr ewid.
630/2 w miejscowości Śliwice”, „działek nr ewid. 85/13 i 85/16 w miejscowości
Śliwice”, „ rejonu Wysokiej Wsi w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz, gmina
Tuchola, rejonu ulicy Chojnickiej w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola, rejonu
ulicy A. Janta – Połczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola”, „terenu
działek o nr 21/4 i 21/12 w Bysławiu, gm. Lubiewo”. 3 projekty m.p.z.p.
zaopiniowano bez uwag.
-

Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, w tym zakresu raportu, wymaganych przepisami ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Wydano 27 opinii, w tym 23
opinie zawierały stanowisko, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny. Były to
inwestycje o nieznacznym oddziaływaniu, a dotyczyły m.in. : budowy kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z tłoczniami ścieków w miejscowości
Przy Szosie Bydgoskiej, przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu pod
powierzchnią terenu zbiornika do magazynowania paliw o pojemności 40 m3 w
Tucholi przy ulicy Bydgoskiej na działce nr ewid. 2263/7 (zanim wydano opinie o
braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wezwano do przekazania wyjaśnień uzupełniających informacje zawarte
w karcie charakterystyki informacyjnej przedsięwzięcia), budowy stacji uzdatniania
wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn, (zanim wydano opinie o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wezwano do przekazania wyjaśnień uzupełniających informacje zawarte w karcie
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charakterystyki informacyjnej przedsięwzięcia), przełożenia gazociągu wysokiego
ciśnienia w miejscowości Piła Młyn, gmina Cekcyn, budowy sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy farmy fotowoltaicznej oraz przebudowy
dróg.
Opinie o konieczności przeprowadzenia oceny dotyczyły : budowy obwodnicy
miasta Tuchola, parku wiatrowego w Żalnie w gminie Kęsowo, kurnika w gminie
Gostycyn, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi, obory dla
bydła mlecznego w miejscowości Mikołajskie w gminie Cekcyn ( hodowla bydła
mlecznego przekracza 40 DJP i zaplanowana jest w odległości mniejszej niż 100m
od terenów mieszkaniowych ).
W sprawie 5 przedsięwzięć, przed wydaniem opinii wystąpiono do przedsiębiorcy o
uzupełnienie karty informacyjnej, przekazując pismo do wiadomości organowi
prowadzącemu postępowanie administracyjne.
Opiniowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia – wydano 17 opinii zawierających warunki realizacji
przedsięwzięcia zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
mających na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie
ludzi. Opinie te dotyczyły : budowy farm fotowoltaicznych, budowy obory i płyty
gnojowej, rozbudowy gospodarstw rolnych o obory dla bydła mlecznego, zmianie
sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na kurnik, budowy warsztatu
mechanicznego wraz z modernizacją lakierni samochodowej.
W sprawie 1 przedsięwzięcia, dotyczącego budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
DN300/400 Kęsowo - Chełmża przed wydaniem opinii wystąpiono o uzupełnienie
raportu, przekazując pismo również do wiadomości organowi prowadzącemu
postępowanie administracyjne.
-

Uzgadnianie dokumentacji projektowej – uzgodniono 72 projekty budowlane.
Nie było przypadku odmówienia uzgodnienia. W przypadku 2 projektów wystąpiono
do wnioskodawcy o uzupełnienie lub poprawienie projektu, określając zakres
braków i nieprawidłowości, a po ponownym przedłożeniu projekty zostały
uzgodnione. 31 dokumentacji uzgodniono z zastrzeżeniami.
Dokumentacja projektowa, oprócz projektów dotyczących nieskomplikowanych
obiektów lub technologii, była konsultowana z odpowiednim nadzorem bieżącym
Stacji. Uzgadnianie dokumentacji projektowych przez rzeczoznawców ds.
sanitarno-higienicznych było oceniane na etapie dopuszczenia obiektu budowlanego
do użytkowania. W 2016 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

-

Udział w dopuszczeniu do użytkowania wybudowanych obiektów budowlanych
(odbiory) – wydano 28 opinii. Przed wydaniem opinii każdorazowo była
przeprowadzona kontrola sanitarna obiektu. W większości przypadków były
zgłaszane uwagi, a dotyczyły one niezgodności z projektem budowlanym i
przepisami prawnymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych m.in. :
zastosowania właściwej wentylacji oraz właściwego oświetlenia, zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w wyniku
przepływu zwrotnego na instalacji wodociągowej, odpowiedniego wykończenia
ścian, sufitu i podłóg, zamontowania w odpowiedniej ilości przyborów sanitarnych,
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zamontowania zabezpieczenia chroniącego przed napływem chłodnego powietrza
przy wejściach z zewnątrz do budynku, uzyskania pozytywnych wyników badania
wody, uzyskania oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia sporządzonej przez
PPIS, potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy, protokołów badań i
sprawdzeń. Były przypadki, że dokumentacja projektowa nie precyzowała
odpowiednich rozwiązań. Wtedy egzekwowano zastosowanie właściwych
rozwiązań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Inwestor był
zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w ustalonym terminie.
Wśród dopuszczonych do użytku obiektów były m.in. : budynki handlowo –
mieszkalne, budynek biurowy z zapleczem socjalnym, część administracyjna
budynku leśniczówki, przebudowany budynek szkoły technikum leśnego,
rozbudowane budynki produkcyjne, budynki wielorodzinne, zamontowana
instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku usługowym, rozbudowany budynek
pensjonatu, pomieszczenie magazynu w sklepie spożywczym, pomieszczenia
kuchni i zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia rehabilitacji z zapleczem
higieniczno – sanitarnym w przebudowanym i rozbudowanym budynku usługowym,
warsztaty samochodowe, pawilon usługowy, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, stacje paliw, budynek socjalny.
Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec uruchomienia obiektu.
-

Zajmowanie stanowiska w innych sprawach, m.in. wydano 3 uzgodnienia projektów
decyzji o warunkach zabudowy dla : inwestycji polegającej na budowie bukaciarni
wraz z płytą gnojową oraz zbiornikiem na gnojówkę w istniejącej zagrodzie rolnej
w Bladowie; inwestycji polegającej na budowie krytego zbiornika na gnojówkę i
gnojowicę o pojemności do 1000 m3 w istniejącej zagrodzie rolnej na działce nr
649/2 w miejscowości Na Polach, obręb geodezyjny Kiełpin; inwestycji polegającej
na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek marginalnej,
lokalnej, ograniczonej masarni o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 t rocznie
z jego rozbudową i przebudową w ramach uzupełnienia zabudowy zagrodowej w
Piastoszynie.
Zajmowano stanowisko i występowano do wnioskodawców w sprawach
dotyczących, np.: uzupełnienia lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji
projektowej, uzupełnienia lub sprecyzowania wniosku, uzupełnienia kart
informacyjnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
oraz informowano o braku delegacji organu sanitarnego do zajmowania stanowiska
dot. art. 39 ust. 1 ppkt b Ustawy Prawo Wodne.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 1 postanowienie
dotyczące opinii o lokalu apteki ogólnodostępnej w Tucholi. Wydano 2 opinie
dotyczące klubów w dziecięcych w miejscowości Tuchola i Gostycyn oraz 3
dotyczące żłobków w Bysławiu, Cekcynie i Tucholi.
Wydano opinię dotyczącą spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w
rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych : stomatolog.
Nie zajmowano stanowisk dotyczących zastosowania rozwiązań innych niż
określone w obowiązujących przepisach prawnych.
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W celu załatwienia wnioskowanych spraw wydano łącznie 193 uzgodnienia i opinie,
w tym 1 w formie decyzji i 1 w formie postanowienia oraz przeprowadzono 35
kontroli obiektów budowlanych.
7. Promocja Zdrowia
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest również inicjatorem i koordynatorem działań
promujących zdrowie. Zadaniem naszym jest inicjowanie i wytyczanie kierunków
przedsięwzięć zmierzających do dostarczenia społeczeństwu wiedzy na temat
problemów zdrowia i jego uwarunkowań (w szczególności popularyzowanie zasad
higieny, racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, umiejętności udzielania
pierwszej pomocy). W 2016r. realizowano następujące programy:
7.1. Interwencje programowe ogólnopolskie
7.1.1. Program „Trzymaj Formę”
Ogólnopolski program edukacyjny, 10 edycja, rok szkolny 20152016,
- promujący zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną,
- adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i V-VI klas szkół
podstawowych oraz rodziców,
- realizowany w 12 szkołach podstawowych, udział w nim
wzięło 572 uczniów oraz 7 gimnazjach, przy udziale 702
uczniów. oraz 264 rodziców
7.1.2. „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”
Ogólnopolski program edukacyjny.
- edycja 2016 obejmuje cele i zadania na lata 2013-2016,
- adresowany do społeczeństwa lokalnego.

7.1.3. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Ogólnopolski program edukacyjny.
- zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej,
- adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej
i gimnazjum,
- realizowany w 9 placówkach oświato-wychowawczych (3
szkoły podstawowe, 6 gimnazjum),
- w szkole podstawowej objęto programem 144 uczniów z klas
IV-VI, a w gimnazjum 584 uczniów z klas -II-III oraz 49
rodziców.
7.1.4. Program „Nie pal przy mnie proszę”
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Ogólnopolski program edukacyjny.
- zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,
- adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- realizowany w placówkach oświatowo- wychowawczych
-programem objęto 429 uczniów klas I- III oraz 52 rodziców.

7.1.5. Program „Czyste powietrze wokół nas”
Ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antytytoniowej.
- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w
zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich
tytoń,
- adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do
przedszkoli oraz rodziców i opiekunów,
- realizowany w 6 przedszkolach i 11 szkołach posiadające
oddziały przedszkolne
-programem objęto 554 dzieci, a edukacją 260 rodziców
7.1.6 Program „ Bieg po zdrowie”

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci
w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród
dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od
dymu tytoniowego.
· zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat
zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
- realizowany w 5 szkołach podstawowych , udział w nim
wzięło 175 dzieci.
7.1.7. Program Edukacyjny „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”
Ogólnopolski program, którego celem jest edukacja w zakresie
zagrożeń wywołanych przez kleszcze
Cele
- podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych
- poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym
- poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym
- uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze
- realizowany w placówkach oświatowo- wychowawczych -1
szkoła podstawowa, 1 przedszkole programem objęto 197
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dzieci. Przekazano ulotkę informacyjną dla rodziców 100 osób.
7.1.8. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
Ogólnopolski program edukacyjny, cele:
- zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych,
- wzrost poziomu wiedzy nt HIV/AIDS ogółu społeczeństwa oraz
zmiana
postaw,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie,
- adresowany
do uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, społeczeństwa lokalnego, osób
przebywających na koloniach i obozach,
realizowany w 5 szkołach ponadgimnazjalnych i 4 szkołach
gimnazjum, udział w nim wzięło 500 osób.
- adresowany do Placówek Służby Zdrowia w powiecie-10
7.1.9. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu innych środków psychoaktywnych.
Ogólnopolski program edukacyjny, cel:
-ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj.
między 15 a 49 rokiem życia.
- wdrażano program „ARS, czyli jak dbać o miłość” w 8
szkołach ponadgimnazjalnych
- programem objęto 304 uczniów
-liczba jednostek - szkół, podmiotów leczniczych lub innych
jednostek objętych oddziaływaniem - 33
7.2. Interwencje programowe wojewódzkie
7.2.1. Program Pierwotnej Profilaktyki Nowotworów- Różowa wstążeczka.
Program wojewódzki rok szkolny 2015-2016.
- wyrobienie nawyku samobadania piersi u młodych kobiet,
- adresowany do dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych,
- realizowany w 1 szkole ponadgimnazjalnej, udział w nim
wzięło 75uczniów.

7.3. Interwencje nieprogramowe ogólnopolskie, akcje i kampanie prozdrowotne
7.3.1. Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia,
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Ogólnopolski program edukacyjny obchodzony pod hasłem
„Pokonaj cukrzycę”. Edycja, rok szkolny 2016:
- podkreślenie wagi danego zagadnienia dla zachowania
zdrowia i podniesienia jakości życia, adresowany do całej
społeczności lokalnej.
- powiatowy konkurs w ramach Światowego Dnia Zdrowia.
- liczba jednostek - szkół, podmiotów leczniczych lub innych
jednostek objętych oddziaływaniem -59
7.3.2. Światowy Dzień Bez Tytoniu -31 maja.
Ogólnopolska Kampania Społeczna. Tegorocznym tematem
Światowego Dnia Bez Tytoniu jest zmiana klimatu społecznego
i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe
działania edukacyjno – interwencyjne oraz szkoleniowe.
Hasło roku 2016 „Jednolite opakowania wyrobów
tytoniowych- Fakty wyzwania”.
- PPIS w Tucholi zorganizował „Światowy Dzień Bez Tytoniu”
i zaprosił przedszkola z powiatu tucholskiego do wzięcia
udziału w „Marszu przeciw paleniu”.
- liczba jednostek - szkół, podmiotów leczniczych lub innych
jednostek objętych oddziaływaniem -31.
7.3.3. Rzuć palenie razem z nami
- Celem kampanii jest zachęcenie jak największej grupy
palaczy do rzucenia palenia, podniesienia wiedzy o produktach
tytoniowych oraz uświadomienia o konieczności ścisłych
regulacji prawnych i ich wdrażania.”
- dostarczenie wiedzy o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie
kobiet i ich potomstwa,
- motywowanie społeczeństwa do zaprzestania palenia,
- promowanie mody na niepalenie,
- adresowany do dorosłych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
- liczba jednostek - szkół, podmiotów leczniczych lub innych
jednostek objętych oddziaływaniem -87.
7.3.4. Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia.
- zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych,
- adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych
ponadgimnazjalnych oraz dorosłej populacji społeczeństwa.
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS, adresowana do
uczniów szkół gimnazjalnych, powiatu tucholskiego;
- w etapie szkolnym wzięło udział 240 osób, a w finale 21
osoby. Nagrody ufundował Burmistrz Tucholi. Uroczyste
podsumowanie olimpiady nastąpiło 17.12.2016r. w obecności
przedstawiciela PPIS w Tucholi,, dyrekcji szkoły i nauczycieli.
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Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy na temat
pozytywnych postaw wobec ludzi z HIV i chorych na AIDS.
Akcja informacyjno-edukacyjna „ Czerwona Kokardka”
została przeprowadzona przy współpracy Szkolnego Klubu
Wolontariatu ANIMUS. Podczas akcji przy ułożonej ze zniczy
kokardce oddana została cześć osobom zmarłym na AIDS
- liczba jednostek - szkół, podmiotów leczniczych lub innych
jednostek objętych oddziaływaniem - 21 Liczba odbiorców
900.
7.4. Interwencje nieprogramowe wojewódzkie:
7.4.1 „Akcja letnia- Bezpieczne wakacje”
- zmniejszenie ryzyka zakażeń i zatruć pokarmowych,
indywidualnych i zbiorowych w okresie letniego
wypoczynku, zapobieganie wypadkom różnego typu,
zapobieganie chorobom zakaźnym,
- adresowany do właścicieli i kierowników ośrodków
wypoczynkowych opiekunów grup na koloniach i obozach
(nauczyciele, pedagodzy), osób wypoczywających w
ośrodkach wczasowych.
7.4.2.„Tatuaż – moda a zdrowie”
zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat zagrożeń
wynikających z wykonywania zabiegów zdobienia ciała adresowany do ogółu społeczności lokalnej, a zwłaszcza do
klientów gabinetów kosmetycznych, klientów studia tatuażu,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
7.4.3.Profilaktyka stosowania środków zastępczych -tzw. Dopalaczy
Główne zadania w ramach interwencji obejmują prowadzenie
działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki
stosowania nowych narkotyków tzw. dopalaczy wśród młodzieży
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Prowadzona jest również edukacyjnych dystrybucja materiałów
edukacyjnych dla uczniów, rodziców oraz wychowawców w
placówkach nauczania i wychowania .Odbiorcami działań było
ok.2 531 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich
rodziców i opiekunów.

7.4.4. Profilaktyka grypy
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Celem przedsięwzięcia jest organizacja działań
edukacyjnych w zakresie profilaktyki grypy m.in.
w placówkach nauczania i wychowania, podmiotach
prowadzących działalność leczniczą, kierowanych do
ogółu społeczeństwa. Odbiorcami działań
profilaktycznych było 250 odbiorców działań
edukacyjnych– ogółu społeczności lokalnej
Program był realizowany w 43 podmiotach.

7.4.5. Profilaktyka chorób pasożytniczych
Ograniczenie szerzeniu się chorób pasożytniczych wśród dzieci
w wieku przedszkolnymi -rok szkolny 2015-2016,
-szkolenia dla szkolnych i przedszkolnych realizatorów
interwencji
- edukacja dzieci i rodziców w przedszkolach i szkołach.
- realizowany w 1 szkole podstawowej i 1 przedszkolu, udział
w nim wzięło 189 dzieci i 169 rodziców.
7.4.6 Lekki tornister
Lekki Tornister jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną, skierowaną do uczniów klas 0–III
szkół podstawowych.
To działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki wad postawy wśród najmłodszych. W szczególności zwracamy uwagę na problem przeciążonych plecaków szkolnych i niekorzystny wpływ ich noszenia na
dziecięce kręgosłupy.
- realizowany w 2 szkołach podstawowych , udział w
nim wzięło 145 dzieci.
7.4.7 Europejski Dzień Wiedzy Wiedz o Antybiotykach
Europejski Dzień Wiedzy o
Antybiotykach

Głównym celem przedsięwzięcia jest

popularyzacja wiedzy na temat racjonalnego stosowania
antybiotyków wśród personelu medycznego oraz ogółu
społeczeństwa. Organizacja działań informacyjnoedukacyjnych w zakresie racjonalnego stosowania
Antybiotyków realizowana jest głównie w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą –10 podmiotów i 2
przedszkolach na terenie powiatu. Odbiorcami działań
profilaktycznych było ok 180 odbiorców działań
edukacyjnych –ogółu społeczności lokalnej
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8. Wnioski
Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w Powiecie Tucholskim w 2016r.
była stabilna, nie odbiegała znacząco od sytuacji w 2015r. i sytuacji w województwie
kujawsko-pomorskim. Ze względu na duży odsetek zachorowań na choroby zakaźne o
etiologii wirusowej, koniecznym jest ciągłe propagowanie szczepień ochronnych.
Wszystkie wodociągi na terenie powiatu tucholskiego produkowały wodę dobrej
jakości, spełniającej wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Stwierdzane przekroczenia fizykochemiczne oraz bakteriologiczne w konsekwencji
zostały wyeliminowane przez administratora wodociągu, co potwierdziły badania
kontrolne. Obowiązkiem administratorów wodociągów jest zapewnienie prawidłowej
eksploatacji urządzeń wpływającej na jakość produkowanej wody.
Stan sanitarno-higieniczny obiektów użyteczności publicznej nie budził
zastrzeżeń, a działalność podmiotów leczniczych nie stanowiła zagrożenia
epidemicznego.
Jakość wody we wszystkich kąpieliskach odpowiadała wymaganiom sanitarnym i
były dopuszczone do kąpieli.
Stwierdzane nieprawidłowości w obiektach produkcji i obrotu żywności jak i
zakładach żywienia zbiorowego świadczą o konieczności intensyfikacji działań w
zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych oraz procedur
gwarantujących właściwą jakość zdrowotną żywności.
Zakres podstawowych zagrożeń i uciążliwości występujących w środowisku pracy
nie uległ zasadniczym zmianom. Czynnikiem szkodliwym dla zdrowia, na który
narażona jest największa liczba pracowników jest hałas. Konieczna jest kontynuacja
nadzoru nad wypełnianiem przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny
ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w warunkach ekspozycji.
Potencjalne zagrożenie zdrowotne wśród młodych ludzi stanowią dopalacze. Ich
dostępność poprzez głównie Internet oraz brak restrykcyjnych przepisów dotyczących
posiadania takich środków niesie za sobą duże zagrożenie. Intensyfikacja działań
prewencyjnych jak i oświatowych podejmowanych przez inspekcję sanitarną ma na celu
zminimalizowanie tego typu zagrożeń.
Warunki sanitarno-higieniczne w placówkach nauczania nie budzą większych
nieprawidłowości.
Sezon turystyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie zimowym i letnim
został oceniony pozytywnie. W analizowanym okresie do PPIS w Tucholi nie wpływały
negatywne doniesienia dotyczące organizowanego wypoczynku na terenie naszego
powiatu.
Na etapie dopuszczenia do użytku obiektów PPIS w Tucholi nie zgłaszał
sprzeciwu wobec uruchomienia obiektu.
Działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia ukierunkowane były na
edukację dzieci i młodzieży celem wczesnego kształtowania właściwych postaw
zdrowotnych, lecz niezbędnym jest propagowanie zasad zdrowego stylu życia również
wśród dorosłych.
Justyna Szulc
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
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Tabela nr 1.
Liczby zachorowań i współczynniki zapadalności na wybrane choroby zakaźne
w Powiecie Tucholskim w latach 2015 - 2016, w porównaniu z sytuacją w województwie
kujawsko–pomorskiego.
woj.
kuj-pom.

POWIAT TUCHOLSKI
Lp.

Kod wg
ICD-10

Jednostka chorobowa

1
4

A02.0

5

A02.1

6

A02.2-8

8

A04.0-2

9

A04.3

10

A04.4

liczba
zachorowań

2
zatrucia pokarmowe
Salmoneloza

posocznica

UE / PL

wywołane przez Campylobacter

13

A04.7

wywołane przez Clostridium
difficile

14

A04.8

inne określone

15

A04.9

nie określone

16

A04

17

A05.0

A05.2
A05.3-8

21

A05.9

22

A05

23

A07.1

25

A08.0

26

A08.1

27

A08.2-3

28

A08.4

29

A08.0-4

44
45

3

4

5

6

7

10

7

20,67

14,47

22,93

2

2

4,14

4,13

21,88

2,07

0,82

UE

wywołane przez Yersinia

enterocolitica
lub pseudotuberculosis UE

1

jadem kiełbasianym (botulizm) UE /
PL

wywołane przez Cl. perfringens
inne określone

1

nie określone

2,07
1

2,07

1

2,07

1,87

Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2
6)

Lamblioza (giardioza) UE
Wirusowe
zakażenia
jelitowe
(ogółem)

wywołane przez rotawirusy

52

49

107,48

101,27

57,09

wywołane przez norowirusy

1

133

2,07

274,88

22,16

inne określone

4

2

8,28

4,13

11,51

32

17

3152,71

1758,01

2333,62

ogółem

56

63

115,75

130,21

99,40

w tym u dzieci do lat 2

18

18

1773,40

1861,43

1938,62

nie określone

1

Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2

A37

Krztusiec UE

A38

rok
2016

gronkowcowe
Inne
bakteryjne
zatrucia
pokarmowe
(ogółem)

A09
31

rok
2016

Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5)

Biegunka i
zapalenie
żołądkowojelitowe BNO
o
prawdopodobni
e zakaźnym
pochodzeniu

30

rok
2015

wywołane przez E. coli inną i BNO
Inne
bakteryjne
zakażenia
jelitowe
(ogółem)

A04.6

20

rok
2016

wywołane przez E. coli
biegunkotwórczą PL 4)
wywołane przez E. coli
enterokrwotoczną UE

12

19

rok
2015

inne zakażenie pozajelitowe PL

A04.5

A05.1

wsp.
zapadaln

PL

11

18

współczynnik
zapadalności

Płonica (szkarlatyna)

7)

2,07

3
PL

23

59

6,20
18

47,54

26,82
37,20

60,06

50

wym. niżej

51

A46

57

A50

58

A51

59

A52

60

A53

61

A54

64

A69.2

71

-

76

Z20.3/Z24.
2;Z28

82

A87.0

83

B00.3

84

A87.19;B02.1

Choroba
ogółem
wywołana przez
Streptococcus
róża
pyogenes,
inwazyjna PL 9)

UE / PL

Rzeżączka

Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba
szczepień 11)

97

B15

typu A

98

B16

typu B - ostre UE

99

B18.0-1

100

B17.1;
B18.2

111
112

A40.3

113
120
121
122
133

J13;
B95.3/()
G01;G04.2;
G05.0;
G00.28;G04.2
G00.9;G04.
2
T60

19,96

2,07

2,06

24

26

49,61

53,74

29,22

6

11

12,41

22,73

21,88

370

157

764,76

324,49

430,27

7

1

14,47

2,07

2,93

2,07

13,00

UE

1

typu B – przewlekłe i BNO
Wirusowe
zapalenie
wątroby

odpowiedni
o
B17.0,2-8;
B18.89;B19

wym. niżej

31,00

Wirusowe
zapalenie opon
mózgowych

Różyczka UE

B95.3/G04.
2; G00.1

26,87

Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat

B06

110

15

1

Borelioza z Lyme PL

95

B26

13

UE/PL

Ospa wietrzna

105

20,68

inne postacie kiły i kiła nie
określona

—

Z 21

31,00

późna

B01

103

26,87

wczesna
Kiła

92

102

15

wrodzona i noworodków

85

101

13

15)

typu C: wg definicji przypadku 2014 r. UE 16, 17)

2,07
1

8

3

16,54

6,20

20,00

1

1

2,07

2,07

1,73

2

7

4,14

14,47

4,99

typu B+C (zakażenie mieszane) 18)
inne i nie określone
Nowo wykryte zakażenia HIV
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)

UE / PL

ogółem
Choroba
zapalenie opon mózgowych i /
wywołana przez mózgu
Streptococcus
posocznica
pneumoniae,
inwazyjna
inna określona i nieokreślona
Bakteryjne
zapalenie
opon
mózgowych
i / lub mózgu

2

4,14

1

2,07

1

2,07

1

2,07

w innych chorobach objętych MZ56 23)
inne określone
inne, nie określone

Zatrucia pestycydami - ostre

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72
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/Projekt/
UCHWAŁA NR XXXVII/…../2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia przez Powiat
Tucholski do realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C
na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz.935)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1. W uchwale nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca
2017r. w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II”, dokonuje się
następujących zmian:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do
realizacji zadania pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km
13+400 Etap II”.
2) dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:
,,Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do złożenia wniosku o dotację na realizację
zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400
Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
3) dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie:
,,Wnieść do Zarządu Powiatu Tucholskiego o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia
w projekcie budżetu Powiatu na rok 2018 kwoty w wysokości 3.800.000,00 zł na realizację
zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400
Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego.
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Uzasadnienie:
W związku z ujednoliceniem nazwy zadania z dokumentacją projektową i techniczną dokonuje
się zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” z ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II” na ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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/Projekt/
UCHWAŁA NR XXXVII/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz –
Gostycyn Etap I”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 oraz art.12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r.
poz. 730, poz. 935)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tucholskiego do złożenia wniosku o dotację na
realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz
– Gostycyn Etap I” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
§2. Wnieść do Zarządu Powiatu Tucholskiego o podjęcie działań zmierzających do
zabezpieczenia w projekcie budżetu Powiatu na rok 2018 kwoty w wysokości
1.722.047,37zł na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji
Wielki Mędromierz – Gostycyn Etap I” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
§3. Projektowane zadanie finansowane będzie z Programu Wieloletniego pod nazwą
,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
przez Gminę Gostycyn i Powiat Tucholski.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia
26 czerwca 2017r. w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C”.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego.
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Uzasadnienie
Przyjęty Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów Program Wieloletni pod nazwą
„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
umożliwia

jednostkom

samorządu

terytorialnego

występowanie

do

Urzędu

Wojewódzkiego z wnioskami o dofinansowanie projektów przebudowy, rozbudowy i
remontu dróg publicznych. Zadania te mogą być realizowane w partnerstwie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą
Gostycyn.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXVII/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tucholi
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz.
659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814,
poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935)
Rada Powiatu Tucholskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Domowi Dziecka w Tucholi w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 3. Traci moc § 1.ust. 5 Uchwały Nr XXXVI/248/2006 Rady Powiatu
Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2006r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego.
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UZASADNIENIE
Organem właściwym do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie jest organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – w niniejszej sprawie Rada Powiatu
Tucholskiego.
W związku z koniecznością
dokonania aktualizacji zapisów statutu do
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. t .j z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) zaistniała
konieczność całościowej zmiany dotychczasowego statutu placówki.
Wobec powyższego uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/…/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 września 2017r.

STATUT
DOMU DZIECKA
W TUCHOLI

Tuchola 2017
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Dom Dziecka w Tucholi działa na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.
1870 tj. z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.
814tj. z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.
poz. 902 tj. z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 tj.
z późn. zm.);
5) Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm);
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720
z późn. zm);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2017r., poz. 697 tj. z późn. zm.).
§2
Dom Dziecka w Tucholi jest jednostką organizacyjną Powiatu Tucholskiego.
§3
Siedzibą Domu Dziecka w Tucholi jest Tuchola, ul. Kościuszki 16.
§4
Nadzór nad działalnością sprawuje Starosta Tucholski.
Rozdział II
Cele i zadania
§5
Celem Domu Dziecka w Tucholi jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej na poziomie
obowiązujących standardów.
§6
1. Dom Dziecka w Tucholi jest placówką opiekuńczo – wychowawczą socjalizacyjną,
całodobową, przeznaczoną dla dzieci powyżej 10. roku życia.
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2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo – wychowawczej
jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo – wychowawczej
umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych
przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to
rodzeństwa.
3. Wychowanek może przebywać w Domu Dziecka w Tucholi do ukończenia
pełnoletności.
4. Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w placówce na
dotychczasowych zasadach do 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki
szkolnej i przestrzegania regulaminu placówki.
5. Dom Dziecka w Tucholi jest placówką socjalizacyjną, przeznaczoną dla 30 dzieci.
Rozdział III
Organizacja
§ 7.
1. Domem Dziecka w Tucholi kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tucholskiego.
3. Dyrektor reprezentuje Dom na zewnątrz oraz kieruje działaniami Domu w ramach
udzielonego pełnomocnictwa.
4. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka
w Tucholi.
§ 8.
Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w Domu Dziecka w Tucholi
sprawuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
§ 9.
Teren działalności Domu Dziecka w Tucholi obejmuje Powiat Tucholski oraz w miarę
wolnych miejsc w placówce także teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 10.
1. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
3. Działalność Domu jest finansowana z budżetu Powiatu Tucholskiego.
4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

83

UCHWAŁA NR XXXVII/……/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na
rok 2017
Na postawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, t.j., poz. 1579 , poz. 1948 , Dz.U. z 2017 r. poz.
730, poz. 935) oraz art. 35a ust. 3 i art. 48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2046 t.j., poz. 1948. Dz.U. z 2017 r. poz. 777, poz. 935, poz. 1428).
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXXV/220/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowanych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu
zatrudniania i rehabilitacji zawodowej przypisanej Powiatowemu Urzędowi Pracy
w Tucholi oraz z zakresu rehabilitacji społecznej przypisanej Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Tucholi na rok 2017, zmienioną Uchwałą nr XXXII/190/2017 Rady
Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017, uchwałą nr XXXIV/212/2017 Rady
Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz zmienioną uchwałą nr
XXXV/220/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 07 sierpnia 2017 r. §1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Przyjąć wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej przypisanej Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz z zakresu
rehabilitacji społecznej przypisanej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 r.
w następujący sposób:
I. Rehabilitacji zawodowa
1. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających
w zatrudnieniu art. 11 – 7.681,56 zł
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych
bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu art. 12a
– 46.000,00 zł
3. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na
kontynuowanie działalności gospodarczej albo kontynuowanie prowadzenia
własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego dla osób niepełnosprawnych
art. 13 – 0,00 zł
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4. Zwrot kosztów adaptacji stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26 - 0,00
zł.
5. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników
niepełnosprawnemu w pracy art. 26 d - 0,00 zł.

pomagających

pracownikowi

6. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych art. 26 e
- 0,00 zł.
7. Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez
kierownika powiatowego urzędu pracy art. 40 – 0,00 zł.
8. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych art. 41 – 0,00 zł.
II. Rehabilitacja społeczna
1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów – 278.467,15 zł.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
– 117.716,29 zł.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – 200.000,00 zł.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- 13.600,00 zł.
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
–639.840,00 zł.
6. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
– 0,00 zł.
III. Zadania zlecane z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych na podstawie art. 36 – 0,00 zł.”
§ 2. Przyjęte zadania i środki finansowe uwzględniają postanowienia art. 48
ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 t.j., poz. 1948. Dz. U.
z 2017 r. poz. 777, poz. 935).
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego.
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały wynika z rezygnacji złożonych w ramach zadania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Wolne środki w kwocie
800,00zł przenosi się na zadanie z rehabilitacji społecznej: „Dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na
podstawie odrębnych przepisów” w wyniku złożonego wniosku.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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Załącznik do uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr
……………
dot. środków finansowych PFRON
Uchwała Nr ………………
Rady
Powiatu
Tucholskiego z ……………….. dnia

Zadania
Plan początkowy
1
Ogółem:
Rehabilitacja zawodowa

800,00zł
0,00 zł

4
800,00 zł
0,00 zł

Plan po
zmianach
5
1.303.305,00 zł
53.681,56 zł

7.681,56 zł

0,00 zł

0,00 zł

7.681,56 zł

46.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

46.000,00 zł

0,00zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00

0,00 zł

2
1.303.305,00zł
53.681,56 zł

Zwrot wydatków na instrumenty

Zwiększenie
3

Zmniejszenie

i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych bezrobotnych lub
poszukujących

pracy

nie

pozostających w zatrudnieniu art. 11
środki

Jednorazowe

na

podjęcie

działalności gospodarczej, rolniczej
albo

na

wniesienie

spółdzielni

wkładu

socjalnej

dla

do
osób

niepełnosprawnych bezrobotnych lub
poszukujących

pracy

nie

pozostających w zatrudnieniu art. 12a
Dofinansowanie do oprocentowania
kredytu bankowego zaciągniętego na
kontynuowanie

działalności

gospodarczej albo kontynuowanie
prowadzenia

własnego

dzierżawionego

lub

gospodarstwa

rolnego dla osób niepełnosprawnych
Art. 13
Zwrot kosztów adaptacji stanowisk
pracy osób niepełnosprawnych Art. 26
Zwrot

kosztów

pracowników

zatrudnienia
pomagających

pracownikowi niepełnosprawnemu w
pracy Art. 26d
Zwrot
stanowisk

kosztów

wyposażenia

pracy

osób

niepełnosprawnych Art. 26e
Finansowanie kosztów szkolenia osób
niepełnosprawnych organizowanych
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przez

kierownika

powiatowego

urzędu pracy Art. 40
Zwrot kosztów poniesionych przez
pracodawcę

na

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.249.623,44 zł

800,00zł

800,00 zł

1.249.623,44 zł

277.667,15 zł

0,00 zł

800,00 zł

278.467,15 zł

118.516,29 zł

800,00 zł

0,00 zł

117.716,29 zł

200.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

200.000,00 zł

13.600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

13.600,00 zł

639.840,00zł

0,00 zł

0,00 zł

639.840,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

szkolenia

zatrudnionych

osób

niepełnosprawnych art. 41

Rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie
sprzęt

zaopatrzenia

rehabilitacyjny,

w

przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane

osobom

niepełnosprawnym

na

podstawie

odrębnych przepisów
Dofinansowanie

likwidacji

architektonicznych,

barier
w

komunikowaniu się i technicznych, w
związku

z

indywidualnymi

potrzebami osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie
rekreacji

i

sportu,
turystyk

kultury,
i

osób

niepełnosprawnych
Dofinansowanie kosztów tworzenia
i

działania

warsztatów

terapii

zajęciowej
Dofinansowanie
języka

migowego

usług

tłumacza

lub

tłumacza

przewodnika
Zadania
zlecane
z
zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób
niepełnosprawnych
na
podstawie art. 36
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UCHWAŁA NR XXXVII/ /2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 R.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art.
212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537).
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1.W uchwale nr XXX/173/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok zmienionej uchwałami: Rady
Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/186/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku, Zarządu Powiatu
Tucholskiego Nr 108/290/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr
XXXII/191/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 114/302/2017 z
dnia 06 kwietnia 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/198/2017 z dnia 27 kwietnia
2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 122/314/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, Zarządu
Powiatu Tucholskiego Nr 123/317/2017 Z dnia 08 czerwca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego
Nr XXXIV/210/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr
127/322/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 130/329/2017 z dnia
25 lipca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/217/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku,
Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 132/337/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, Rady Powiatu
Tucholskiego Nr XXXVI/222/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące
zmiany:
1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

62.745.090,55 zł,
53.160.416,55 zł,
9.584.674,00 zł,

60.964.905,83 zł,
50.066.244,89 zł,
10.898.660,94 zł,

3 ) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone
załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały,
4 ) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,
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5 ) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem 7 do niniejszej uchwały,
6 ) dotychczasowe załączniki nr 6 a i 6 b do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone
odpowiednio załącznikami 3 i 4 do niniejszej uchwały.
7 ) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII//2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2017 roku
Po stronie dochodów:
Dział 020 Leśnictwo

-59.319,57 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2700 w kwocie 59.319,57 zł
do wysokości otrzymanego dofinansowania od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na podstawie
podpisanej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących
własność Skarbu Państwa.
Dział 600 Transport i łączność

-907.288,40 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się urealnienia dochodów w § (0830, 0870,
0920, 0940) po okresie sprawozdawczym.
Zmniejszenie § 2710 w kwocie 102.000 zł dotyczy braku otrzymania przez Gminę Cekcyn dofinansowania
na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Zmniejszenie w kwocie 227.653,73 zł do wysokości otrzymanej pomocy finansowej od Gminy
Lubiewo na podstawie podpisanej umowy.
Zmniejszenie § 6300 w kwocie 293.437,36 zł oraz § 6430 w kwocie 397.364 zł - brak dofinansowania
zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z
drogą 1017C” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019.
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zmniejszenie dotacji celowej w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 70.682 zł od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do
wysokości realizacji zadania na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą na zadanie pod nazwą: „Remont
drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin – Wieszczyce na odcinku od km 0+000 do km 1+950”
związanego z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Powiatu Tucholskiego,
jaka miała miejsce w 2016 roku – rezerwa celowa pozycja 4 ustawy budżetowej na 2017 rok
Zwiększenie § 2710 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Świeckiego (30.000 zł),
Powiatu Chełmińskiego (30.000 zł) oraz § 6300 od Powiatu Zawierciańskiego (20.000 zł) w związku z
otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków
nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.
Zwiększenie § 2710 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Tuchola (112.500 zł) na
remont drogi powiatowej na 1010C relacji Stobno – Nowe Żalno od km 4+4568 do km 7+038.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy § (0690,
2460) w kwocie 4.000 zł w związku z zawarciem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na wycofanie pojazdów z eksploatacji.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

12.445 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
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Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2360) w kwocie 12.445 zł w
związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.
Dział 750 Administracja publiczna

768 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2017
dokonuje się zmniejszenia w § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) – w kwocie
127 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej w 2017 roku.
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0970) w kwocie 55 zł
w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830) w kwocie 840 zł w
związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
755,72 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziałów (75616, 75618) w
łącznej kwocie 755,72 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.
Dział 801 Oświata i wychowanie

118.317,63 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia rozdziałów (80102, 80120,
80130, 80140, 80148, 80195) w kwocie 118.317,63 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie
sprawozdawczym.
Dział 851 Ochrona zdrowia

42,46 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920) w kwocie 42,46 zł w
związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.
Dział 852 Pomoc społeczna

197.932,65 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960, 0970) w kwocie
24.372,65 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych dla DPS-u.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920) w kwocie 200 zł w
związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
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Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2057, 2059) w kwocie
173.360 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO Województwa
Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. projektu „Rodzina w centrum”.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 (Dotacja celowa
otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 3.000 zł w związku z zawarciem umowy z Gminą
Gostycyn dotyczącej pomocy finansowej celem dofinansowania funkcjonowania Warsztatu Terapii
Zajęciowej.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-32.037 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszeń w rozdziałach § (85403, 85406,
85410) na kwotę 32.037 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.
Dział 855 Rodzina

-1.024.268,45 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (2710) w kwocie
1.053.448,45 zł w związku z wpłatami darowizn od Skoku Stefczyka oraz z wpłat z zajęć sądowych.
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640, 0960) w kwocie 9.180
zł w związku z wpłatami darowizn od firmy ORLEN oraz z wpłat z tytułu zajęć sądowych.
Rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2710) w kwocie 20.000 zł w
związku otrzymaniem pomocy od Powiatu Nowomiejskiego na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych
poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.
W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.689.651,96 zł i wynoszą:
62.745.090,55 zł.
Po stronie wydatków:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.460 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4300 w kwocie 2.460 zł w
związku z koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji gruntów zalesionych wiosną 2013 roku w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiących własność osób fizycznych nad
którymi nadzór sprawuje Starosta Tucholski.
Dział 020 Leśnictwo

-42.779,57 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
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Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia w § 4300 w łącznej kwocie
42.779,57 zł w tym do wysokości podpisanej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu
dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa (33.680,43zł środki pozyskane z Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, 19.000 zł udział własny Powiatu przeniesiony z rozdziału 90019), natomiast kwota
2.460 zł zostaje przeniesiona do rozdziału 01005.
Dział 600 Transport i łączność

-2.051.154,94 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4300) w kwocie 11.365,27 zł
w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne (§ 6050)
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z
drogą 1017C” – w kwocie 794.736,03 zł,
zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul.
Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” – w kwocie 42.000 zł,
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (6300) w łącznej kwocie
1.383.102,18 zł na co składają się zadania:
„Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn” – w kwocie 102.000 zł,
„Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo” – w kwocie 224.532,70 zł,
„Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo” – w kwocie 227.653,73 zł,
„Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola” – w kwocie 828.915,75 zł,
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 60.000,00 zł
w związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu Świeckiego i Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na
zakup materiałów w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza się § (4270) o kwotę 70.682 zł na
zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin – Wieszczyce na odcinku od km
0+000 do km 1+950”.
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6060 „Zakup frezarki – w kwocie 22.000,00 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6060 „Zakup rębaka – w kwocie 62.000,00 zł, z czego (20.000 zł
dotacja z Powiatu Zawierciańskiego i 42.000 zł wkład własny).
Dział 750 Administracja publiczna

150.507,67 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4170, 4210, 4270) w kwocie
46.700 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup szaf do archiwum zakładowego.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2017
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 127 zł związku z rozliczeniem środków na przygotowanie i
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4430) w kwocie 103.934,67
zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących jednostki.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
94

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesień pomiędzy § (4210, 4260, 4300)
w kwocie 15.000 zł w związku z bieżącym utrzymaniem KPSP w Tucholi.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4210, 4260) w
kwocie 1.041,70 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów.
Dział 801 Oświata i wychowanie

121.472,23 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w rozdziałach (80105, 80130,
80140) zwiększając rozdziały o kwotę 121.472,23 zł na bieżące zabezpieczenie jednostek oświatowych.
Dział 852 Pomoc społeczna

210.780,65 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia paragrafów bieżących na łączną
kwotę 24.372,65 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej oraz refundacji wynagrodzeń z PUP i
przeznaczeniu środków na bieżące utrzymanie jednostki.
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2710 w kwocie 20.000 zł
przenosząc środki do rozdziału 85578 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na wypłatę świadczeń
pieniężnych dla rodzi zastępczych.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § bieżących w łącznej kwocie
206.408 zł w ramach realizacji projektu „Rodzina w centrum”.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2580 w kwocie 3.000 zł w
związku z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (4010, 4270) w
kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe, które powstały w wyniku nawałnicy w dniu 11
sierpnia 2017 roku.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-41.070 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85403, 85406, 85410)
zmniejszając dział o kwotę 41.070 zł. Środki zostają przeniesione do działu 801 Oświata i wychowanie.
Dział 855 Rodzina

-23.868 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (3110, 4010) w kwocie
73.048 zł w związku z
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Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § bieżących zwiększając rozdział o
kwotę 9.180 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących jednostki.
Rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (3110) w kwocie 40.000 zł w
związku z zabezpieczeniem wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych
poszkodowanych w nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-19.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4210, 4300) w kwocie
19.000 zł. Środki zostają przeniesione do rozdziału 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) na zabezpieczenie
wkładu własnego w wysokości 30% wartości zadania na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu
dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Śliwice.
W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.689.651,96 zł i wynoszą:
60.964.905,83 zł.
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXVII//2017 Rady Powiatu Tucholskiego z
dnia 22 września 2017 roku:
1. ”Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, gdzie:
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku
Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” – w kwocie 794.736,03 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul.
Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” – w kwocie 42.000 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie
Cekcyn” – w kwocie 102.000 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie
Kęsowo” – w kwocie 224.532,70 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie
Lubiewo” – w kwocie 227.653,73 zł,
- zdejmuje się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie
Tuchola” – w kwocie 828.915,75 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6060 „Zakup frezarki – w kwocie 22.000,00 zł,
- dodaje się zadanie w rozdziale 60078 § 6060 „Zakup rębaka – w kwocie 62.000,00 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku”,
gdzie:
➢ zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 1.383.102,18 zł,
➢ zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 85278 § 2710 w kwocie 20.000 zł,
➢ zwiększa się dotacje w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 3.000 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
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1. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności” gdzie:
➢ zwiększa się projekt w rozdziale 85295 „Rodzina w centrum”- kwota 206.408 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII//2017

Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 września 2017 roku

Dział
020

Rozdział

Paragraf

02002

60014

0830
0920
0940

98

2710
6300
6430
2130
2710
6300
60095

0690
2460

700

Treść

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Transport i łączność

0870

60078

Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną

2700
600

Dochody budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Drogi publiczne powiatowe

Przed zmianą

243 000,00

Zmiana

- 59 319,57

Po zmianie

183 680,43

93 000,00

- 59 319,57

33 680,43

93 000,00

- 59 319,57

33 680,43

11 318 832,12

- 907 288,40

10 411 543,72

- 1 000,00

0,00

9 159 167,24

- 1 029 106,40

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

10 000,00

- 9 000,00

1 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

51 291,00

1 128,69

52 419,69

742 396,32

- 329 653,73

412 742,59

4 421 516,36

- 293 437,36

4 128 079,00

3 397 364,00

- 397 364,00

3 000 000,00

Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pozostała działalność

Wpływy z różnych opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

Gospodarka mieszkaniowa

1 000,00

100,00

2 153 664,88

220,00

8 130 060,84

320,00

2 100 000,00

121 818,00

- 70 682,00

2 275 482,88

53 664,88

172 500,00

226 164,88

0,00

20 000,00

20 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

2 029 318,00

- 4 000,00

2 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

736 517,29

12 445,00

748 962,29

70005
750

2360

75045

75095

0920
0970
0830

756
75616
99

75618

801

0910
0420
0490

80102

Administracja publiczna

105 224,55

0920

105 992,55

- 127,00

27 000,00

- 127,00

26 873,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

70,00

55,00

125,00

Wpływy z różnych dochodów

50,00

35,00

85,00

Wpływy z pozostałych odsetek

Pozostała działalność
Wpływy z usług

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Oświata i wychowanie

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0750

768,00

27 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

0940
0610

748 962,29

12 445,00

0830
0920

12 445,00

86 755,00

Szkoły podstawowe specjalne
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług

0750

80120

736 517,29

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Kwalifikacja wojskowa

2110
75085

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z pozostałych odsetek

Licea ogólnokształcące

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z pozostałych odsetek

20,00

1 587,00

20,00

99 200,00

26 873,00

40,00

0,00

840,00

840,00

2 427,00

7 799 501,63

755,72

7 800 257,35

0,00

24,21

24,21

0,00

24,21

24,21

1 589 501,63

840,00

731,51

1 590 233,14

20 212,37

155 544,00

1 300 000,00

- 19 480,86

340 662,97

118 317,63

458 980,60

6 000,00

4 000,00

10 000,00

2 000,00

725,50

2 725,50

0,00

114,28

114,28

135 331,63
17 848,61

100,00

4 841,78

2,00

1 280 519,14

22 690,39

102,00

15 800,00

5 203,00

21 003,00

0,00

200,00

200,00

15 000,00

5 000,00

20 000,00

100,00

3,00

103,00

80130

0690

Szkoły zawodowe
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z różnych opłat

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0610
0870
0940

80140

0970

0750
0830
80148
80195

0920
0920

100

0921
2001

851

852

85111

85202

85205
85295

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wpływy z różnych dochodów
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług

Wpływy z pozostałych odsetek

Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z pozostałych odsetek

0960
0970
0920

2057

0,00

750,00

31 809,45

214 999,45

- 100,00

650,00

712,00

712,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

696,45

696,45

200,00
15 240,00

1,00

11 500,00

201,00

26 740,00

57 350,00

70 301,00

127 651,00

2 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

67 275,00

72 275,00

40 000,00

9,00

40 009,00

50,00
0,00

26,00

9,00

76,00
9,00

Pozostała działalność

0,00

6 153,40

6 153,40

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

6 152,89

6 152,89

42,46

1 765 842,46

Wpływy z pozostałych odsetek

Ochrona zdrowia
0920

183 190,00

Szpitale ogólne

Wpływy z pozostałych odsetek

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 765 800,00

120 000,00

0,00

42,46

42,46

0,51

120 042,46
42,46

2 448 324,00

197 932,65

2 646 256,65

500,00

2 072,65

2 572,65

1 685 272,00

24 372,65

193,00

22 300,00

0,00

200,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

399 402,00

Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wpływy z pozostałych odsetek

0,51

1 709 644,65

22 493,00

200,00

399 602,00

263 000,00

173 360,00

436 360,00

220 855,50

147 356,00

368 211,50

200,00

2059
853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2710
854

85403
85406

85410

101

855

0830
0920
0970
0830

85508
2710

85578

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

Edukacyjna opieka wychowawcza

0920

85510

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0640
0960
2710

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

38 974,50

26 004,00

64 978,50

494 230,00
8 000,00

3 000,00

3 000,00

497 230,00

8 000,00

3 000,00

11 000,00

122 170,00

- 32 037,00

90 133,00

13 000,00

- 13 000,00

20,00

5,00

13 000,00

Wpływy z usług

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

170,00

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów

150,00

Internaty i bursy szkolne
Wpływy z usług

Rodzina

Rodziny zastępcze
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

Razem:

4 743 924,65

0,00

0,00

935,00

1 105,00

930,00

1 080,00

25,00

100 000,00

- 19 972,00

80 028,00

0,00

28,00

28,00

100 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek

- 13 000,00

11 000,00

- 20 000,00

80 000,00

- 1 024 268,45

3 719 656,20

1 359 509,65

- 1 053 448,45

306 061,20

2 175 495,00

9 180,00

2 184 675,00

8 080,00

2 780,00

10 860,00

2 568 429,65

8 600,00

- 1 053 448,45

6 400,00

1 514 981,20

15 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

64 434 742,51

- 1 689 651,96

62 745 090,55
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Wydatki budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)
Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zakup usług pozostałych
Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną
Zakup usług pozostałych
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług pozostałych

Przed zmianą

108,50

Zmiana

2 460,00

Po zmianie

2 568,50

0,00

2 460,00

2 460,00

380 000,00

- 42 779,57

337 220,43

- 42 779,57

187 220,43

0,00

2 460,00

2 460,00

230 000,00

- 42 779,57

16 410 594,87

- 2 051 154,94

14 359 439,93

372 859,00

11 365,27

384 224,27

230 000,00

11 819 694,25

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 279 007,95

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 741 370,76

187 220,43

11 078 323,49

1 767 570,85

- 752 736,03

- 1 383 102,18

7 526 271,92

1 767 570,85

- 1 383 102,18

384 468,67

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2 805 329,77

73 318,00

2 878 647,77

Zakup usług remontowych

2 617 329,77

- 70 682,00

2 546 647,77

Administracja publiczna

5 613 323,79

150 507,67

5 763 831,46

35 000,00

6 700,00

41 700,00

Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Starostwa powiatowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Kwalifikacja wojskowa

Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność

Różne opłaty i składki

130 000,00
13 000,00

3 856 760,50

605 476,95

60 000,00

84 000,00

46 700,00

3 903 460,50

- 127,00

26 873,00

9 665,68

- 127,00

68 695,70

97 000,00

635 476,95

10 000,00

130 695,70

190 000,00

30 000,00

30 000,00

27 000,00

384 468,67

103 934,67
103 934,67

40 000,00
9 538,68

234 630,37

172 630,37

754

75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4210
4260

75414

801

4300
4210
4260

80105

4010
4110

80130

4120
4170

103

4270
80140
852

85202

4300
4210

4010
4110
4260

85278
85295

4270
2710
3119
4017
4019
4117

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zakup materiałów i wyposażenia

3 782 796,00

3 557 842,00

48 935,00

0,00

0,00

13 500,00

Zakup energii

60 839,85

- 15 000,00

Obrona cywilna

20 200,00

0,00

Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

Oświata i wychowanie

Przedszkola specjalne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Szkoły zawodowe

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup energii

Zakup usług remontowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne

20 257,00
4 500,00

3 000,00

17 968 307,53
232 415,26

162 224,00

3 782 796,00

3 557 842,00

62 435,00

45 839,85

1 500,00

21 757,00

1 041,70

5 541,70

- 1 041,70

20 200,00

1 958,30

121 472,23

18 089 779,76

68 472,23

230 696,23

86 472,23

318 887,49

28 004,00

16 000,00

6 816 476,28

15 000,00

6 831 476,28

57 000,00

4 500,00

61 500,00

2 667,00

23 451,00

91 396,66

2 000,00

3 500,00

7 000,00

44 004,00
4 667,00

26 951,00

98 396,66

1 544 704,68

20 000,00

1 564 704,68

3 072 614,21

210 780,65

3 283 394,86

971 313,00

19 500,00

30 000,00

1 685 272,00
181 800,00
33 043,00
6 507,00

100 000,00

20 000,00

24 372,65

1 709 644,65

2 800,00

184 600,00

572,65

1 500,00

- 20 000,00

100 000,00

- 20 000,00

0,00

33 048,00

379 622,21
57 759,06
9 300,94

9 275,08

50 000,00

990 813,00

33 615,65
8 007,00

80 000,00

80 000,00

206 408,00

586 030,21

30 515,00

88 274,06

5 535,20

14 810,28

5 385,00

33 048,00

14 685,94

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

4129

Składki na Fundusz Pracy

4127
4177
4179
4217
4219
4227
4229
4277
4279
4307
4309
4417
4419
4437

104

4439
4447
853

4449
85311
85333

854

2580
4010
4270

85403
85406
85410

4300
4270
4210

Składki na Fundusz Pracy

1 535,90

976,80

2 512,70

917,54

1 275,00

2 192,54

Wynagrodzenia bezosobowe

2 452,93

425,00

2 877,93

Zakup materiałów i wyposażenia

9 155,38

1 247,80

10 403,18

Zakup środków żywności

4 250,00

425,00

4 675,00

0,00

1 275,00

1 275,00

162 158,51

104 065,50

266 224,01

5 132,15

399,50

5 531,65

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Powiatowe urzędy pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług remontowych

Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Zakup usług pozostałych

152,12

247,07

1 395,05
750,00

0,00

26 470,83
855,65

220,20
75,00

225,00

18 364,50
70,50

322,07

1 615,25
825,00

225,00

44 835,33
926,15

170,00

1 020,00

0,00

2 023,00

2 023,00

2 588 006,33

3 000,00

2 591 006,33

3 000,00

90 093,33

150,00
0,00

30,00

357,00

180,00

357,00

87 093,33

3 000,00

2 067 526,00

0,00

2 067 526,00

7 000,00

12 000,00

87 093,33

90 093,33

1 444 398,00

- 7 000,00

1 775 736,47

- 41 070,00

1 734 666,47

64 000,00

- 13 000,00

51 000,00

4 000,00

930,00

5 000,00

228 473,89

908 457,00

Internaty i bursy szkolne

491 847,00

Zakup materiałów i wyposażenia

75,00

377,12

850,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zakup usług remontowych

225,00

15 000,00

- 13 000,00

1 437 398,00

215 473,89

930,00

909 387,00

- 29 000,00

462 847,00

- 7 000,00

4 930,00
8 000,00

4270
855

4300
85508

85510

3110
4010
3110
4010
4040
4170
4210
4220
4230
4270
4280

105

4300
85578
900

90019

4410
3110

4210
4300

Zakup usług remontowych

5 000,00

Zakup usług pozostałych
Rodzina

6 336 005,20

Rodziny zastępcze

111 000,00

3 118 037,00

Świadczenia społeczne

2 130 747,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe

- 23 868,00

6 312 137,20

- 33 048,00

2 097 699,00

- 73 048,00

3 044 989,00

122 077,20

- 2 500,00

53 758,00

- 1 750,00

42 000,00

1 500,00

43 500,00

1 250,00

4 750,00

4 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

91 000,00

- 40 000,00

655 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 20 000,00

3 000,00

323 000,00

3 217 968,20

Świadczenia społeczne

- 2 000,00

283 000,00

9 180,00

3 227 148,20

20 000,00

675 000,00

- 3 000,00

119 577,20

52 008,00
1 000,00

Zakup środków żywności

70 000,00

- 12 000,00

Zakup usług remontowych

6 000,00

- 2 000,00

56 180,00

9 180,00

65 360,00

0,00

40 000,00

40 000,00

150 000,00

- 19 000,00

131 000,00

40 000,00

- 10 000,00

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

3 500,00

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Świadczenia społeczne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Razem:

0,00

150 000,00

35 000,00

62 654 557,79

- 1 000,00

- 500,00

40 000,00

58 000,00
4 000,00

1 000,00

1 000,00

40 000,00

- 19 000,00

131 000,00

- 9 000,00

26 000,00

- 1 689 651,96

60 964 905,83

30 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII//2017
Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 września 2017 roku

Dział
700

Rozdział

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 a do uchwały budżetowej)
Paragraf

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2110
710

71012

71015

0,00

Po zmianie

155 450,00

0,00

155 450,00

155 450,00

0,00

155 450,00

Działalność usługowa

552 600,00

0,00

552 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

183 900,00

0,00

183 900,00

183 900,00

0,00

183 900,00

368 700,00

0,00

368 700,00

368 700,00

0,00

368 700,00

66 400,00

- 127,00

66 273,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

39 400,00

0,00

39 400,00

27 000,00

- 127,00

26 873,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

27 000,00

- 127,00

26 873,00

5 000,00

0,00
0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

3 557 842,00

0,00

3 557 842,00

3 557 842,00

0,00

3 557 842,00

106

75011

Urzędy wojewódzkie

75045

Kwalifikacja wojskowa

Obrona narodowa

75212

Pozostałe wydatki obronne

2110
754

155 450,00

Zmiana

Nadzór budowlany
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Administracja publiczna

2110

752

Przed zmianą

155 450,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2110

750

Gospodarka mieszkaniowa

Treść

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

39 400,00

5 000,00

3 557 842,00

0,00

0,00

39 400,00

3 557 842,00

755

Wymiar sprawiedliwości

75515
2110

801

80102

Szkoły podstawowe specjalne

2110

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

Gimnazja

80111

Gimnazja specjalne

107

85156
2110

852

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

85508

Rodziny zastępcze

125 200,00

125 200,00

0,00

125 200,00

35 222,97
8 748,61

0,00

0,00

35 222,97

8 748,61

0,00

8 748,61

10 699,65

0,00

10 699,65

10 699,65

0,00

10 699,65

15 774,71

0,00

15 774,71

15 774,71

0,00

15 774,71

0,00

1 645 800,00

1 645 800,00

0,00

1 645 800,00

399 400,00

0,00
0,00

399 400,00

399 400,00

0,00

399 400,00

128 900,00

0,00
0,00

128 900,00

122 300,00

122 300,00

0,00

122 300,00

6 600,00

0,00

6 600,00

6 600,00

0,00

6 600,00

0,00

122 300,00

Pozostała działalność

Rodzina

0,00

399 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

483 100,00

125 200,00

125 200,00

1 645 800,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321

0,00

1 645 800,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85395

855

Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Pomoc społeczna

85205
2110

853

Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
Oświata i wychowanie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat

80110

851

125 200,00

483 100,00

0,00

0,00

8 748,61

1 645 800,00

399 400,00

483 100,00

483 100,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Razem:

483 100,00

0,00

483 100,00

7 154 914,97

- 127,00

7 154 787,97
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Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVII//2017
Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 września 2017 roku

Dział
700

Rozdział
70005

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)

Paragraf

4010
4110

710

4300
71012

4010
4110

109

4120
71015

4300
3020
4010
4020
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4410

Gospodarka mieszkaniowa

Treść

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przed zmianą

155 450,00

Zmiana

0,00

Po zmianie

155 450,00

155 450,00

0,00

155 450,00

6 000,00

0,00

6 000,00

Działalność usługowa

552 600,00

0,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

138 900,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług pozostałych

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych

Nadzór budowlany

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii

Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe

74 000,00

75 450,00

0,00
0,00

183 900,00

0,00

9 200,00

0,00

35 000,00

0,00

800,00

74 000,00
75 450,00

552 600,00

183 900,00

0,00

138 900,00

0,00

800,00

9 200,00

35 000,00

368 700,00

0,00

368 700,00

88 000,00

0,00

88 000,00

500,00

170 000,00

0,00

500,00

0,00

170 000,00

42 000,00

0,00

42 000,00

8 053,76

0,00

8 053,76

1 200,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

500,00

0,00

500,00

18 829,89
6 000,00

2 700,00
300,00

3 700,00

1 200,00

0,00
0,00

18 829,89
6 000,00

0,00

2 700,00

0,00

300,00

0,00

0,00

1 200,00

3 700,00

1 200,00

4430

Różne opłaty i składki

4480

Podatek od nieruchomości

4440
4550
4610
750

4700
75011
75045

4010
4110
4120
4170
4210
4270
4300

110

4410

752

75212

4170
4210
4220

754

4300
75411

3020

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Kwalifikacja wojskowa

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

0,00

400,00

100,00

0,00

66 400,00

- 127,00

66 273,00

39 400,00

0,00

39 400,00

6 916,35
500,00

200,00

39 400,00

12 080,00

9 665,68
0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do
wynagrodzeń

0,00

6 916,35
500,00

100,00

200,00

39 400,00
26 873,00

326,61

0,00

0,00

12 080,00

0,00

4 927,71

- 127,00
0,00

0,00

5 000,00

0,00

2 000,00

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

0,00

0,00

5 000,00

Zakup środków żywności

0,00

0,00

326,61

Pozostałe wydatki obronne

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

- 127,00

0,00

Obrona narodowa

0,00

27 000,00

Podróże służbowe krajowe

Zakup usług pozostałych

4040
4060

2 600,00

4 927,71

3070

4050

0,00

Zakup usług remontowych

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom

4020

2 600,00

9 538,68
0,00
0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

1 600,00

0,00

1 600,00

900,00

0,00

500,00

3 557 842,00

3 557 842,00
200,00

172 272,00

0,00

2 000,00
500,00

900,00

0,00

3 557 842,00

0,00

200,00

0,00

3 557 842,00

0,00

172 272,00

5 831,00

0,00
0,00

5 831,00

2 503 158,49

58 912,51

0,00

58 912,51

75 388,00

2 503 158,49

0,00

75 388,00

4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4230
4250
4260
4270
4280
4300
111

4360
4410
4430
4440
4480
755

4510
75515

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz
pozostałe nleżności

0,00

196 087,00

88 000,00

0,00

88 000,00

12 856,00

0,00

12 856,00

5 000,00

0,00

5 000,00

2 005,00

251 405,00

48 935,00

13 500,00

62 435,00

1 000,00

0,00

1 000,00

Zakup energii

60 839,85

- 15 000,00

45 839,85

Zakup usług zdrowotnych

15 678,00

0,00

15 678,00

0,00

9 300,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup sprzętu i uzbrojenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

500,00

2 000,00
7 000,00

20 257,00
9 300,00

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 964,15

Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

1 500,00

500,00

2 000,00
7 000,00

21 757,00

0,00

2 000,00

0,00

2 964,15

5 000,00

0,00

Podatek od nieruchomości

9 000,00

0,00

9 000,00

Wymiar sprawiedliwości

125 200,00

0,00

125 200,00

Opłaty na rzecz budżetu państwa

2 253,00

Wynagrodzenia bezosobowe

12 800,00

Oświata i wychowanie

35 222,97

4240

2 005,00

0,00

4170

4210

0,00

251 405,00

4110

2820

4300
80102

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

196 087,00

Nieodpłatna pomoc prawna
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

801

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy

Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych

Szkoły podstawowe specjalne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków dydaktycznych i książek

125 200,00

0,00

125 200,00

0,00

2 280,50

0,00

100,00

0,00

49 297,50

60 722,00

100,00

0,00

12 800,00

0,00

35 222,97

0,00

86,62

0,00

8 748,61

0,00

8 661,99

0,00

86,62

2 253,00

0,00

60 722,00
2 280,50

5 000,00

49 297,50

8 748,61

8 661,99

80110

80111

851

4210
4240
4210
4240

85156

4130
4130

852

4130
85205

3020
4010

112

4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4510

Gimnazja

10 699,65

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 593,71

Zakup materiałów i wyposażenia

105,94

Gimnazja specjalne

15 774,71

Zakup środków dydaktycznych i książek

15 618,52

Zakup materiałów i wyposażenia

Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pomoc społeczna

156,19

1 645 800,00

1 645 800,00
1 076,40

16 848,00

1 627 875,60

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii

0,00

156,19

0,00

0,00

15 774,71

15 618,52

0,00

1 645 800,00

0,00

1 076,40

0,00
0,00

1 645 800,00

16 848,00

399 400,00

0,00

170 000,00

37 170,00

0,00

37 170,00

92 500,00

0,00

92 500,00

6 000,00

0,00

6 000,00

4 800,00

0,00

170 000,00

Składki na Fundusz Pracy

10 593,71

105,94

0,00

399 400,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

1 627 875,60

399 400,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 699,65

0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

0,00

650,57

0,00

10 713,52

0,00

4 100,00

15 859,55
400,00

0,00

0,00
0,00

399 400,00
650,57

10 713,52
4 100,00

15 859,55
400,00

4 800,00

Zakup usług remontowych

12 650,00

0,00

12 650,00

Zakup usług pozostałych

26 509,48

0,00

26 509,48

0,00

1 000,00

0,00

7 321,45

Zakup usług zdrowotnych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

400,00

1 700,00

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 321,45

Różne opłaty i składki

Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0,00
0,00

900,00

0,00

1 576,00

0,00

50,00

0,00

400,00

1 700,00
900,00

1 576,00
50,00

4520
853

4700
85321

3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4270
4300
4410

113

4440
85395
855

85508

4700
3110

3110
4010

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

99,43

0,00

128 900,00

0,00

28 000,00

0,00

3 500,00

0,00

5 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00

122 300,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

99,43

5 000,00

128 900,00

0,00

122 300,00

0,00

50 000,00

28 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

0,00

10 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

300,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności

0,00

1 442,31

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

300,00

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

10 900,00

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

1 000,00

1 442,31
500,00

0,00

10 900,00
500,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000,00

0,00

1 000,00

Pozostała działalność

6 600,00

0,00

6 600,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Świadczenia społeczne

Rodzina

157,69

483 100,00

Rodziny zastępcze

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 600,00

483 100,00

0,00

0,00

0,00

157,69

6 600,00

483 100,00

483 100,00

478 100,00

0,00

478 100,00

7 154 914,97

- 127,00

7 154 787,97

5 000,00

Razem:

0,00

0,00

5 000,00

Zadania inwestycyjne w 2017 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 września 2017 r.

Planowane wydatki
Lp.

Dział

Rozdz.

§**

1

2

3

4

1

600

60014

6050

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy
2017
(9+10+11+12)

dochody
własne jst

5

6

7

Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul.
Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie

7 313 068,64

z tego źródła finansowania
środki
kredyty
pochodzące
i pożyczki
z innych
źródeł*
8

9

A. 3.000.000,00
B. 3.786.000,00
C.

527 068,64

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
11

ZDP

2

600

60014

6050

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most

70 110,00

30 110,00

3

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 C Błędno - Łoboda - Śliwice Lińsk - Jabłonka - Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący
skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219 C Brzozowe Błota Kamionka.

A.
B. 20.000,00
C. 20.000,00

66 833,28

66 833,28

A.
B.
C.

ZDP

4

600

60014

6050

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do
km 13+400, Etap II

49 200,00

29 520,00

A.
B. 19.680,00
C.

ZDP

5

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C

27 060,00

15 621,00

6

600

60014

7

600

60014

6057/6059 Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki
6060

Urządzenie do znakowania jezdni
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8

600

60016

6300

Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo

9

600

60016

6300

Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice

10

600

60078

6060

Zakup pilarek spalinowych

A.
B. 290.960,00
C.

800 000,00
22 810,35
78 407,47

78 407,47

306 061,20

306 061,20

13 000,00

60078

6060

Zakup frezarki

22 000,00

22 000,00

12

600

60078

6060

Zakup rębaka

62 000,00

62 000,00

13

754

75495

6060

103 000,00

22 000,00

14

851

85111

6060

15

852

85295

6050

16

855

85510

6057/6059

17
18

855
921

Ogółem

85510
92118

Łóżko porodowe

Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.
Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w
Gostycynie

6057/6059 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie
6050

Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów
Tucholskich do pełninia funkcji nowoczesnego centrum kultury
Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

49 950,00

75 000,00

910 080,00

227 520,00

910 080,00

20 000,00

10 898 660,94

1 795 421,94

Starostwo
Starostwo

A.
B.
C.

ZDP

A.
B.
C.

ZDP

A.
B.
C.

ZDP

A. 81.000,00
B.
C.

TCEZ

A.
B.
C.

Starostwo

A.
B.
C.

Starostwo

A.
B.
C.

682 560,00 Starostwo

A.
B
C.

227 520,00

20 000,00

ZDP

A.
B.
C.

49 950,00

75 000,00

509 040,00 Starostwo

A.
B.
C.

13 000,00

600

ZDP

A.
B.
C.

22 810,35

11

Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych
poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarz ruchu
drogowego

A.
B. 11.439,00
C.

682 560,00 Starostwo

A.
B.
C.

0,00

ZDP

Starostwo
7 919 880,36

1 874 160,00

x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 września 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2017 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp

Dział

Rozdział

Paragraf

1

600

60014

2710

3

600

60095

2710

2
4
5
6
7
8

600
801
801
852
853
921

60016
80130
80130
85278
85395
92116

R A Z E M:

Dotacje
przedmiotowe

6300

2510

Rozdział

Paragraf

1

755

75515

2820

3

801

80150

2540

4
5
6
7

801
803
853
900
921

80120
80306
85311
90019
92195

160 000,00

0,00

R A Z E M:

Dotacje
przedmiotowe

2540

30 000,00

5 720,00

111 220,00
80 000,00

160 000,00
30 000,00

788 788,67

Dotacje
podmiotowe

Dotacje celowe

Razem:

60 722,00

60 722,00

242 433,00
47 567,00

6 500,00

90 093,33

2820

10 000,00

628 788,67

47 567,00

2580

ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:

80 000,00

384 468,67

160 000,00

242 433,00

2260

2820

7 380,00

111 220,00

2710

Dział

7 380,00

5 720,00

2330

Lp

Razem:

10 000,00

2320

2310

Dotacje celowe
384 468,67

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2

Dotacje
podmiotowe

6 500,00

90 093,33

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

386 593,33

90 722,00

477 315,33

0,00

546 593,33

719 510,67

1 266 104,00
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Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXVII//2017
Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 września 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)

Lp.

Wyszczególnienie

1

1

2

Wydatki bieżące razem:

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)

Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

3

4

w tym:

Środki
z budżetu
krajowego

5

x

547 216,21

6

104 963,96

Planowane wydatki
2017 r.

Środki
z budżetu UE

7

442 252,25

Program: RPO
Działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe
Tytuł projektu: Szkoła zawodowców
Razem wydatki:
z tego: 2017 r.

23

2018 r.

801

80130

48 000,00

5 054,40

48 000,00

5 054,40

Program: RPO

Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Tytuł projektu: Rodzina w centrum
Razem wydatki:
z tego: 2017 r.

23

2018 r.
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Działanie: 4.1. Innowacje społeczne

Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania
osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim
Razem wydatki:
z tego: 2017 r.

23

2018 r.

Wydatki majątkowe razem:

466 238,00

98 026,50

466 238,00

98 026,50

26 662,50

151 087,50

852

85295

z tego: 2017 r.

x

23

23

*** rok 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego

368 211,50
368 211,50

177 750,00

466 238,00
466 238,00

0,00

0,00

104 963,96

13

442 252,25

5 054,40

14

pożyczki
i kredyty
15

0,00

0,00

obligacje
16

pozostałe**
17

0,00

442 252,25

42 945,60

42 945,60

98 026,50

368 211,50

368 211,50

26 662,50

151 087,50

151 087,50

5 054,40

26 662,50

98 026,50
98 026,50

746 000,00

600

60014

800 000,00

290 960,00

800 000,00

290 960,00

855

85510

910 080,00
910 080,00

23

x

855

85510

31 095,15

32 978,21

98 026,50

1 883,06

509 040,00
509 040,00

800 000,00
800 000,00

42 945,60

42 945,60

368 211,50

1 883,06

31 095,15

746 000,00

1 874 160,00

1 883,06
0,00

0,00

290 960,00

290 960,00

290 960,00

227 520,00
227 520,00

682 560,00
682 560,00

910 080,00
910 080,00

290 960,00

227 520,00

227 520,00

227 520,00

910 080,00

227 520,00

682 560,00

910 080,00

227 520,00

3 167 376,21

850 963,96

2 316 412,25

3 167 376,21

850 963,96

910 080,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

12

z tego, źródła finansowania:

pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa

368 211,50

31 095,15

31 095,15

31 095,15
0,00

0,00

0,00

1 874 160,00

509 040,00

509 040,00

509 040,00

509 040,00

227 520,00

682 560,00

682 560,00

682 560,00

682 560,00

Priorytet: Solidarne społeczństwo i konkurencyjne kadry.
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.

2018 r.

Ogółem (1+2)

11

10

5 054,40

2 620 160,00

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

z tego: 2017 r.

pozostałe**

5 054,40

1 874 160,00

Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

Razem wydatki:

48 000,00

746 000,00

Program: RPO

Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla
14 dzieci w Żalnie.

obligacje

Środki z budżetu UE

Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie.

2018 r.

2.3.

48 000,00

2 620 160,00

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

z tego: 2017 r.

42 945,60

1 883,06

Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

Razem wydatki:

42 945,60

32 978,21

Program: RPO

Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla
14 dzieci w Gostycynie.

pożyczki
i kredyty

Wydatki razem
(14+15+16+17)

Priorytet:
Działanie:
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki.

2018 r.

2.2.

104 963,96

31 095,15

1 883,06

Działanie:

Razem wydatki:

547 216,21

1 883,06

32 978,21

Priorytet:

Tytuł projektu: Przebudowa drogi na odcinku Śliwice Śliwiczki.

9

32 978,21

Program: PROW

2.1.

8

z tego, źródła finansowania:

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Działanie: 4.1. Innowacje społeczne.
Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponandnarodowa

2

852

85295

177 750,00

Program: POWR

1.3.

Wydatki
razem
(10+11+12)

z tego:

Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.
Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.
Tytuł projektu: Rodzina w centrum.

Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo
1.2.

Środki z budżetu krajowego**

Priorytet: 10.
Działanie: Kształcenie ogólne i zawodowe.
Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.

Priorytet: 10
1.1.

Wydatki razem
(9+13)

227 520,00

682 560,00

910 080,00

227 520,00

227 520,00

682 560,00

850 963,96

2 316 412,25

227 520,00
0,00

0,00

682 560,00

682 560,00

682 560,00
0,00

0,00

0,00

2 316 412,25

UCHWAŁA NR XXXVII/……../2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Tuchola pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na usuwanie skutków nawałnicy.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016r. poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Powiatu Tucholskiego udziela się w 2017r. Gminie Tuchola pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie ………. zł (słownie: ……….. złotych) z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Powiatu Tucholskiego.
§ 2. W budżecie Powiatu Tucholskiego na 2017r. środki na dotację celową, o której mowa
w §1, zabezpieczone są w dziale 852, rozdział 85278, §2710.
§3. W celu realizacji pomocy finansowej, o której mowa w §1, zostanie zawarta umowa
pomiędzy Powiatem a Gminą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.

117

UZASADNIENIE
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła nawałnica, która spowodowała
ogromne straty w wielu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Kataklizm
pogodowy wyrządził ogromne straty, pozbawiając dorobku życia wiele rodzin, niszcząc
gospodarstwa domowe i rolne, niszcząc drzewostan leśny, pozbawiając prądu i wody
mieszkańców. Jedną z poszkodowanych samorządów jest Gmina Tuchola. Ogrom strat
jakie powstały predysponuje ją do zaproponowania pomocy finansowej przez Radę
Powiatu Tucholskiego. Zarząd Powiatu proponuje przekazanie dla Gminy Tuchola
pomoc w wysokości ………………….złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z
dnia 11 sierpnia na 12 sierpnia 2017 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXVII/…../2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na usuwanie skutków nawałnicy.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016r. poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Powiatu Tucholskiego udziela się w 2017r. Gminie Lubiewo pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie ………. zł (słownie: ……….. złotych) z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Powiatu Tucholskiego.
§ 2. W budżecie Powiatu Tucholskiego na 2017r. środki na dotację celową, o której mowa
w §1, zabezpieczone są w dziale 852, rozdział 85278, §2710.
§3. W celu realizacji pomocy finansowej, o której mowa w §1, zostanie zawarta umowa
pomiędzy Powiatem a Gminą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.

119

UZASADNIENIE
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła nawałnica, która spowodowała
ogromne straty w wielu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Kataklizm
pogodowy wyrządził ogromne straty, pozbawiając dorobku życia wiele rodzin, niszcząc
gospodarstwa domowe i rolne, niszcząc drzewostan leśny, pozbawiając prądu i wody
mieszkańców. Jedną z poszkodowanych samorządów jest Gmina Lubiewo. Ogrom strat
jakie powstały predysponuje ją do zaproponowania pomocy finansowej przez Radę
Powiatu Tucholskiego. Zarząd Powiatu proponuje przekazanie dla Gminy Lubiewo
pomoc w wysokości ………………….złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z
dnia 11 sierpnia na 12 sierpnia 2017 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXVII/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na usuwanie skutków nawałnicy.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016r. poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Powiatu Tucholskiego udziela się w 2017r. Gminie Kęsowo pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie ………. zł (słownie: ……….. złotych) z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Powiatu Tucholskiego.
§ 2. W budżecie Powiatu Tucholskiego na 2017r. środki na dotację celową, o której mowa
w §1, zabezpieczone są w dziale 852, rozdział 85278, §2710.
§3. W celu realizacji pomocy finansowej, o której mowa w §1, zostanie zawarta umowa
pomiędzy Powiatem a Gminą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.
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UZASADNIENIE
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła nawałnica, która spowodowała
ogromne straty w wielu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Kataklizm
pogodowy wyrządził ogromne straty, pozbawiając dorobku życia wiele rodzin, niszcząc
gospodarstwa domowe i rolne, niszcząc drzewostan leśny, pozbawiając prądu i wody
mieszkańców. Jedną z poszkodowanych samorządów jest Gmina Kęsowo. Ogrom strat
jakie powstały predysponuje ją do zaproponowania pomocy finansowej przez Radę
Powiatu Tucholskiego. Zarząd Powiatu proponuje przekazanie dla Gminy Kęsowo
pomoc w wysokości ………………….złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z
dnia 11 sierpnia na 12 sierpnia 2017 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXVII/…/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na usuwanie skutków nawałnicy.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016r. poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Powiatu Tucholskiego udziela się w 2017r. Gminie Gostycyn pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie ………. zł (słownie: ……….. złotych) z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Powiatu Tucholskiego.
§ 2. W budżecie Powiatu Tucholskiego na 2017r. środki na dotację celową, o której mowa
w §1, zabezpieczone są w dziale 852, rozdział 85278, §2710.
§3. W celu realizacji pomocy finansowej, o której mowa w §1, zostanie zawarta umowa
pomiędzy Powiatem a Gminą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.
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UZASADNIENIE
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła nawałnica, która spowodowała
ogromne straty w wielu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Kataklizm
pogodowy wyrządził ogromne straty, pozbawiając dorobku życia wiele rodzin, niszcząc
gospodarstwa domowe i rolne, niszcząc drzewostan leśny, pozbawiając prądu i wody
mieszkańców. Jedną z poszkodowanych samorządów jest Gmina Gostycyn. Ogrom strat
jakie powstały predysponuje ją do zaproponowania pomocy finansowej przez Radę
Powiatu Tucholskiego. Zarząd Powiatu proponuje przekazanie dla Gminy Gostycyn
pomoc w wysokości ………………….złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z
dnia 11 sierpnia na 12 sierpnia 2017 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXVII/…/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Cekcyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na usuwanie skutków nawałnicy.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016r. poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Powiatu Tucholskiego udziela się w 2017r. Gminie Cekcyn pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie ………. zł (słownie: ……….. złotych) z
przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Powiatu Tucholskiego.
§ 2. W budżecie Powiatu Tucholskiego na 2017r. środki na dotację celową, o której mowa
w §1, zabezpieczone są w dziale 852, rozdział 85278, §2710.
§ 3. W celu realizacji pomocy finansowej, o której mowa w §1, zostanie zawarta umowa
pomiędzy Powiatem a Gminą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.
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UZASADNIENIE
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła nawałnica, która spowodowała
ogromne straty w wielu gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Kataklizm
pogodowy wyrządził ogromne straty, pozbawiając dorobku życia wiele rodzin, niszcząc
gospodarstwa domowe i rolne, niszcząc drzewostan leśny, pozbawiając prądu i wody
mieszkańców. Jedną z poszkodowanych samorządów jest Gmina Cekcyn. Ogrom strat
jakie powstały predysponuje ją do zaproponowania pomocy finansowej przez Radę
Powiatu Tucholskiego. Zarząd Powiatu proponuje przekazanie dla Gminy Cekcyn pomoc
w wysokości ………………….złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych
dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z dnia 11 sierpnia na
12 sierpnia 2017 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXVII/……./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na usuwanie skutków nawałnicy.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)
oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016r. poz. 1870 poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.,
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Z budżetu Powiatu Tucholskiego udziela się w 2017r. Gminie Czersk pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta
złotych) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona
klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie
Gminy Czersk.
§ 2. W budżecie Powiatu Tucholskiego na 2017r. środki na dotację celową, o której mowa
w §1, zabezpieczone są w dziale 852, rozdział 85278, §2710.
§3. W celu realizacji pomocy finansowej, o której mowa w §1, zostanie zawarta umowa
pomiędzy Powiatem a Gminą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.
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UZASADNIENIE
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła nawałnica, która spowodowała
ogromne straty w wielu gminach m.in. województwa pomorskiego. Kataklizm pogodowy
wyrządził ogromne straty, pozbawiając dorobku życia wiele rodzin, niszcząc
gospodarstwa domowe i rolne, niszcząc drzewostan leśny, pozbawiając prądu i wody
mieszkańców. Jedną z poszkodowanych samorządów jest Gmina Czersk. W związku z
tym, iż osoby fizyczne wpłaciły na konto Powiatu Tucholskiego kwoty 1000 zł i 300 zł z
przeznaczeniem dla poszkodowanych w miejscowości Rytel, Zarząd Powiatu proponuje
przekazanie dla Gminy Czersk pomoc w wysokości 1300 złotych na wypłatę zasiłków
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w nocy z
dnia 11 sierpnia na 12 sierpnia 2017 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych
podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Pan Andrzej Pruszak – radny

1. Na jakim etapie jest modernizacja ulicy Świeckiej w Śliwicach?

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto interpelacja przekazana została do
Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

2. Prosi o odkrzaczenie skrzyżowania. Jest to droga w kierunku Tlenia z drogą na Mikołajskie.
Jest tam ograniczona widoczność gdy wyjeżdża się od strony Mikołajskich.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto interpelacja przekazana została do
Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.
Pani Dorota Gromowska – radna
1. Interpelacja dotyczy sprawy związanej z budową domów dziecka. Na jakim etapie to jest?

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego.

2. Interpelacja dotyczy numeru 112. Prosi, aby wystosować pismo odnośnie przyjmowania zgłoszeń,
szczególnie jeżeli chodzi o miejscowość Pruszcz. Jest on mylony z Pruszczem Pomorskim, albo
Pruszczem Gdańskim. Prosi, aby uczulić osobę, która odbiera monity, aby dopytała z jakiej
okolicy człowiek dzwoni, bo nie zawsze osoba dzwoniąca, która potrzebuje pomocy, lub ktoś
z rodziny jest w stanie logicznie skojarzyć.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie otrzymał odpowiedź z Centrum Powiadamiania
Ratunkowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w której
poinformowano, że nie ma możliwości pomylenia nazwy miejscowości Pruszcz powiat
tucholski z miejscowością Pruszcz Gdański (województwo pomorskie), gdyż system SI

CPR (System Informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego) dla operatorów

numerów alarmowych obsługujących system w Bydgoszczy domyślnie otwiera
miejscowości z województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast miejscowości Pruszcz
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Pomorski nie ma w systemie (jest to miejscowość Pruszcz powiat świecki). Po
zweryfikowaniu próbki wybranych zgłoszeń nie stwierdzono wskazanych błędów.

Jednocześnie zapewniono, że każdy pracownik obsługujący linię alarmową 112 zwraca

szczególną uwagę na zebranie dokładnej informacji dot. miejsca zdarzenia (czyli nazwy
miejscowości oraz gminy i powiatu).
Pani Justyna Wilkiewicz – radna
1. Wnioskuje o rozważenie możliwości postawienia znaku tzw. sierżantów w miejscowości Iwiec na
zakręcie za posesją nr 3 w kierunku kościoła, ze względów bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie wystąpił do Powiatowej Komisji do spraw

Oznakowania Dróg w powiecie tucholskim z prośbą o podjęcie działań mających na celu
realizację ww. interpelacji.

Pani Anna Ziegler – radna

1. Prosi o przedstawienie króciutkiej informacji, jak wygląda w tej chwili transport na terenie
Gminy Gostycyn. Chodzi o komunikowanie się z Bydgoszczą. Tych kursów jest coraz mniej
i osoby dzwoniły do pana Wicestarosty. Teraz interesuje ich jak to będzie w okresie wakacyjnym
i w okresie od 1 września tego roku.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego i p. Zenona Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego.
Pani Halina Janowska – Giłka – Wiceprzewodnicząca Rady

1. Pierwszy raz składała interpelację dokładnie rok temu w czerwcu ubiegłego roku. Dotyczyło to
skrzyżowania ulic na Chojnice i na Czersk. Jest to skrzyżowanie paskudne. Uzyskała wówczas
odpowiedź, dwukrotnie, że odbędzie się tam audyt. Czy ten audyt się odbył? Jeżeli tak to jaki
był wynik tego audytu, a jeżeli nie to kiedy się odbędzie. No i co dalej z tym?

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Pani Wiceprzewodniczącej odpowiedź
otrzymaną z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w której poinformowano,

że zlecono wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ww. skrzyżowania.
W ramach audytu mają zostać rozważone trzy warianty: stan obecny, rondo, wybrane

przez audytora. Termin wykonania audytu wyznaczono na 31 października 2017r.
Jednocześnie poinformowano, że po otrzymaniu opracowanego audytu wnioski zostaną
przekazane.
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Pan Andrzej Myszkowski – radny
1. Interpelacja odnośnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Poprzednio to funkcjonowało w ten
sposób, że pacjenci, którzy dzwonili na nr 999, jeżeli nie podlegało to pod pogotowie, byli
przekierowywani na nocną i świąteczną opiekę. W tej chwili dzwonimy na nr 112 i kierują do
lekarza rodzinnego. Musiał też kilka razy w tej sprawie interweniować. Prosi, aby Prezes gdzieś
w lokalnej prasie takie informacje przekazał jak się kontaktować z tą nocną i świąteczną
opieką.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną od
Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski”, w której poinformowano, że Szpital

Tucholski nie ma wpływu na informacje udzielane przez dyspozytora systemu RTM
w Bydgoszczy. Od długiego już czasu funkcjonuje telefon bezpośredni do gabinetu

POZ-N. Jest on widoczny na stronie internetowej szpitala w zakładce Nocna i Świąteczna
Pomoc Lekarska. Ponadto jest informacja na tablicach informacyjnych w szpitalu.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych
podczas XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 7 sierpnia 2017 roku.

Pani Halina Janowska – Giłka – Wiceprzewodnicząca Rady

1. Na interpelację, kolejną zresztą, złożoną na XXXIV sesji w dniu 26 czerwca w sprawie
niebezpiecznego skrzyżowania dróg 240 na Chojnice i 237 na Czersk otrzymała 31 lipca
odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podpisaną przez Wicedyrektora tegoż
Zarządu. Dyrekcja informuje, że zlecony został tam audyt bezpieczeństwa, który odbędzie się
31 października tego roku. W ramach audytu mają być rozważane 3 warianty, a więc wariant
obecny, rondo oraz wybrany wariant przez audytora. Zapytanie dotyczy tego, czy w czasie audytu
ktoś z Zarządu będzie brał w tym udział i czy będzie miał swoje wypracowane stanowisko. Nie
wie, czy to stanowisko będzie tylko Zarządu, czy może radni mogliby przegłosować.
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Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego.

2. Po jakim terminie od tego audytu będzie ogłoszony wynik tego audytu i czy będzie to tylko nam
przedstawione, czy to będzie jakoś tak publicznie. Przypomniała, że jest ogromne
zainteresowanie społeczne tym właśnie skrzyżowaniem.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Pani Wiceprzewodniczącej odpowiedź
otrzymaną z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w której poinformowano, że

wynik audytu zostanie przekazany niezwłocznie. Niestety z uwagi na unieważnienie
pierwszej procedury przetargowej przesunięciu uległ termin realizacji zadania tj. na
30 listopada 2017 r.

Pani Dorota Gromowska – radna
1. Składała interpelację dotyczącą pochylenia się Zarządu nad projektem uchwały dotyczącej
obniżenia stawek za prace związane z budową sieci internetowej. Zdaje sobie doskonale sprawę,
że Powiat ma program naprawczy i jaka jest sytuacja Powiatu. Dostała wtedy odpowiedź taką,
że nie ma możliwości. Chciałaby, aby Zarząd Powiatu jeszcze raz pochylił się nad tą uchwałą.
Już nie chodzi o inne media, ale o sieć internetową. Na terenie Gostycyna jest realizowana
właśnie inwestycja i ona przebiega sprawnie. Rada Gminy Gostycyn również obniżyła stawki.
Jeżeli tej inwestycji w ogóle nie ma, to ani nie ma dochodów, ani nie można mówić o uszczupleniu
budżetu. Nie mówi, żeby te stawki były zerowe, ale żeby była możliwość realizacji tej inwestycji.
Na terenie Gminy Gostycyn dwie firmy podjęły się realizacji inwestycji i przy takim
merytorycznym domówieniu da się to realizować w pasie drogowym poza odcinkami jezdni
utwardzonej. To wychodzi całkiem dobrze. Wiadomo, że przy realizacji inwestycji zawsze są
jakieś niedomówienia i nieporozumienia, ale bardzo ładnie przy wydaniu decyzji w sprawie
zajęcia pasa drogowego można realizować to. Prosi, aby Zarząd w ramach możliwości jeszcze raz
przeanalizował to. Jeżeli jako radna będzie mogła w tych dyskusjach coś wnieść to jest do
dyspozycji.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego.

2. Wzrósł poziom wód gruntowych na terenie całego Powiatu i kraju, chociaż poziom wód w kraju
nie jest tak wysoki. To są pewnie problemy sezonowe, obszarowe. Tam gdzie bonitacje gleb są
lepsze, tam ten problem jest większy. Prosi w ramach możliwości, aby Zarząd Dróg Powiatowych
sprawdził drożność studzienek odwodnieniowych i rowów przy drogach powiatowych. To ma
ogromne znaczenie, bo wiadomo, że deszczówek nie ma wiele. Problem zalewania odcinków
drogowych bynajmniej przy drogach jest problemem dość poważnym.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego. Ponadto interpelacja przekazana została do Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi.
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Pan Jan Przybysz – radny

1. Przychylił się do wypowiedzi pani radnej Doroty Gromowskiej. To samo dotyczy Gminy Kęsowo.
Mamy odcinki dróg, gdzie woda zalewa jezdnię. Zbliża się rok szkolny. Dobrze byłoby, aby te
ulewy ustały. Jednak jeśli będą trwały nadal to na przystankach, chodzi tu o Pamiętowo, zbiera
się woda, która uniemożliwia dotarcie młodzieży do autokaru. Druga sprawa dotyczy Kęsowa
wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Przy opadach po jednej i po drugiej stronie występują duże ilości wody.
Nie jest to komfortowe dla osób, które przechodzą chodnikami.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego. Ponadto interpelacja przekazana została do Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi.

Pan Andrzej Pruszak – radny

1. Chciałbym tylko dodać coś do wypowiedzi pani Wiceprzewodniczącej odnośnie skrzyżowania na
Czersk i Chojnice. Jako kierowca i jako ratownik, który jeździ do zdarzeń uważa, że tam
jedynym rozwiązaniem jest rondo. To pozwoli uniknąć kolizji, tym bardziej, że jest na to miejsce.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną

z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w której poinformowano, że w ramach

audytu mają zostać przedstawione różne warianty na poprawę bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 237 ul. Czerska i 240 ul. Chojnicka w m. Tuchola.
Pani Wiesława Alichniewicz – radna
1. Może poprawiłoby się udrożnienie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu dróg w kierunku
Czerska i Chojnic, bo tam jest katastrofa jak jest ulewa. Tam się topią samochody.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną

z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w której poinformowano, że w ramach

audytu mają zostać przedstawione różne warianty na poprawę bezpieczeństwa na

skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 237 ul. Czerska i 240 ul. Chojnicka w m. Tuchola
i dopiero po wybraniu konkretnego rozwiązania zostaną również podjęte decyzje
w sprawie poprawy odbioru wód opadowych w tym miejscu.
Pani Anna Ziegler – radna

1. Zgłaszała interpelację dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej prowadzącej na
Bagienicę z Pruszcza. Dzisiaj była o tej drodze mowa. Wtedy była mowa o tym, że nie ma
środków. Być może teraz ta promesa pozwoli na to, aby te dwie inwestycje skorelować
w jakikolwiek sposób. Przypomniała o tym przepuście, bo tam też jest przepust niedaleko
skrzyżowania. Chodzi o to, aby on był drożny.
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Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego.

Pani Małgorzata Oller – Przewodnicząca Rady

1. Do wypowiedzi pani radnej Doroty Gromowskiej odnośnie opłat za ułożenie w pasie drogowym
urządzeń technicznych. Kiedyś występowała już o to Gmina Lubiewo. To wbrew pozorom są
wcale nie małe kwoty. O ile by to nie naruszało zasad programu naprawczego, gdyż to nie są
utracone dochody, ale dochody, które nie zaistniały, to prosi Zarząd Powiatu, aby się nad tym
pochylił i to przeanalizował.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Michała
Mroza Starostę Tucholskiego.

Zarząd Powiatu Tucholskiego
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