Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych
powiatu tucholskiego
Tuchola, październik 2017 r.
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1.

Wprowadzenie
Obowiązujące przepisy prawne stanowią, iż Starosta Tucholski w niewielkim zakresie
realizuje zadania związane z szeroko pojętym rolnictwem i leśnictwem. Realizacja zadań tych
wynika wprost z zapisów ustawy o lasach, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody,
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy prawo łowieckie, ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne.
Do zadań takich należy nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
(lasami osób fizycznych, gmin, parafii), nadzór nad działalnością spółek wodnych, przyjmowanie
zgłoszeń, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków, budowę
zbiorników małej retencji, budowę stawów rybnych, wydawanie zgody na usuwanie drzew z
terenów będących własnością gmin, prowadzenie rejestru gatunków dzikiej fauny i flory,
wydawanie kart wędkarskich, rejestracja łodzi, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach
zabudowy, wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, dzierżawa obwodów łowieckich,
zezwolenia na przetrzymywanie zwierząt, a także prowadzenie ponownej klasyfikacji gruntów
rolniczych i leśnych.
W skład powiatu tucholskiego wchodzi 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo,
Śliwice, Tuchola.
Powierzchnia ogólna powiatu wynosi 107.533 ha, z czego użytki rolne stanowią 46.003 ha
co stanowi 42,8%, lasy i zadrzewienia zajmują powierzchnie 52.321 ha, co stanowi 48,66%
powierzchni ogólnej. Wśród użytków rolnych grunty orne zajmują powierzchnię 36.893 ha, użytki
zielone zajmują powierzchnię 7.209 ha.
Bardzo dużą powierzchnię zajmują lasy i zadrzewienia 52.321 ha, co powoduje,
iż powiat tucholski posiada największy wskaźnik lesistości wśród powiatów naszego województwa.
Użytki rolne indywidualnych gospodarstw rolnych zajmują powierzchnię 35.429 ha, co
stanowi 77,01% ogółu użytków rolnych w powiecie. Pozostałe 22,99% użytków rolnych znajduje
się we władaniu spółek pracowniczych po byłych PGR, Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych,
Agencji Nieruchomości Rolnych, gmin oraz kościołów.
Na terenie powiatu tucholskiego cieki szczegółowe o łącznej długości 838,9 km zajmują
powierzchnię 11152 ha. W poszczególnych gminach długość cieków szczegółowych przedstawia
się następująco: Cekcyn — 139,7 km, Gostycyn — 60,4 km, Kęsowo — 174,8 km, Lubiewo —
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131,6 km, Śliwice — 154,1 km, Tuchola — 179,4 km. Łącznie na terenie powiatu wybudowanych
jest 71,6 km rurociągów.
W poszczególnych gminach długość tych urządzeń przedstawia się następująco: Cekcyn 1,3 km, Gostycyn - 25,2 km, Kęsowo - 10,3 km, Lubiewo - 11,5 km, Śliwice - 0,9 km, Tuchola 22,4 km.
2.

Lasy i gospodarka leśna
Powiat tucholski z udziałem gruntów leśnych wynoszącym 48,5 % ma największą lesistość
w skali województwa kujawsko - pomorskiego (23,6 %) oraz dużo wyższą niż Polska (28,9 %).
Największą lesistością charakteryzują się następujące gminy: Cekcyn (68,2 %), Śliwice (66,8 %),
najmniejszą natomiast gmina Kęsowo (12,0 %). Stosownie do zapisów ustawy z dnia 28 września
1991r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
sprawuje starosta. Lasy podlegające nadzorowi położone na terenie powiatu tucholskiego zajmują
powierzchnię 7120 ha. Gospodarka w tych lasach prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany
urządzania lasu i inwentaryzacje stanu lasu. W roku 2016 zostały przeprowadzone prace związane
z opracowaniem nowych uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin: Gostycyn, Kęsowo,
Lubiewo i Śliwice, bowiem dotychczas obowiązujące wygasły. Uproszczone planów urządzania
lasu da gminy Śliwice zostały wykonane przy udziale środków z Funduszu leśnego w wysokości
33.680,43 zł.
Starosta Tucholski powierzył prowadzenie w swoim imieniu spraw z zakresu nadzoru nad
lasami nadleśniczym Lasów Państwowych. Upoważnienie do prowadzenia tych spraw, w tym
również do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty Tucholskiego następuje
na mocy podpisanych porozumień. Nadzór sprawują: Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola nad
lasami o powierzchni 2464 ha - teren gmin Cekcyn, Kęsowo, miasta Tucholi, obrębów: Bladowo,
Kiełpin, Mały Mędromierz, Wielka Komorza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny nad lasami o
powierzchni 1691 ha – teren gminy Śliwice, Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda nad lasami o
powierzchni 1421 ha – obręby: Stobno, Raciąż, Klocek, Legbąd, Łosiny, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Zamrzenica nad lasami o powierzchni 1544 ha – teren gmin Gostycyn i Lubiewo. Z nadzoru nad
gospodarką leśną wyłączone są sprawy dotyczące zmiany lasu na grunty rolne oraz wyrażenie zgody
na wyrąb lasu w przypadkach losowych.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Starosta dokonuje stwierdzenia udatności upraw
założonych w ramach PROW w latach 2014-2020. W wyniku przeprowadzonych oględzin ustala
się procent udatności uprawy, który następnie skutkuje przeprowadzeniem ponownej klasyfikacji
gruntów, a w konsekwencji zmianą gruntów rolnych na grunty leśne. Decyzje stwierdzające
prawidłowe wykonanie zalesienia stanowią następnie podstawę do dalszej wypłaty należności ze
środków ARiMR. Starosta Tucholski nadal dokonuje wypłat ekwiwalentów za prowadzenie upraw
leśnych założonych na gruntach rolnych w latach 2002 -2003. Ekwiwalenty takie obecnie
otrzymuje 21 właścicieli gruntów, a ich miesięczna wysokość łącznie wynosi 9.120,49 zł. W
stosunku do 4 osób ekwiwalent został zawieszony ze względu na zniszczone uprawy leśne przez
nawałnicę jaka przetoczyła się w dniu 11 sierpnia br.
W związku z nawałnicą zniszczeniu uległy lasy prywatne o powierzchni szacunkowej 940
ha, z tego powierzchnia do odnowienia wynosi szacunkowo 606 ha. Zniszczenia wystąpiły na
terenie Nadleśnictw: Tuchola 255 ha, Woziwoda 155 ha i Zamrzenica 196 ha. Faktyczne
powierzchnie zniszczonych lasów tj. powierzchnie do odnowienia, znane będą w wyniku
ponownych pomiarów po uprzątnięciu lasów z wiatrowałów i wiatrołomów.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.
przeznaczył środki finansowe związane z funduszem leśnym na likwidację zagrożenia dla
bezpieczeństwa
publicznego,
w
tym
zagrożenia
pożarowego,
związanego
z lasami zdewastowanymi w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. O środki na
uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych ubiegać się mogą właściciele lasu, który w
wyniku nawałnicy jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez nasz powiat, uległ całkowitemu

50

zniszczeniu i po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów będzie wymagał prac odnowieniowych,
polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności
leśnej. Oznacza to, że właściciel lasu, który po nawałnicy wymaga jedynie wykonania poprawek,
uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, nie może ubiegać się dofinansowanie. O tym, który
las uległ całkowitemu zniszczeniu i wymaga odnowienia decyduje protokół z oględzin terenowych
szkód sporządzony przez pracowników nadleśnictw. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest
złożenie przez właściciela lasu zniszczonego przez nawałnicę oświadczenia, co do gotowości
uporządkowania tego lasu w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego. Do Starosty
Tucholskiego wpłynęły 264 oświadczenia. Po złożeniu przez właściciela lasu oświadczenia,
Starosta Tucholski wydaje decyzję nakazujące uprzątnięcie lasu poprzez zrąb sanitarny i
uprzątnięcie lasu z łatwopalnej biomasy. Starosta Tucholski podpisał stosowne umowy z
Nadleśniczymi Nadleśnictw: Tuchola, Woziwoda i Zamrzenica
na pośredniczenie w
przekazywaniu środków z funduszu leśnego na wypłatę wynagrodzeń za uporządkowanie lasu. Z
osobami, które zdecydowały się na skorzystanie ze środków funduszu leśnego, Starosta Tucholski
podpisze umowy dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia za uporządkowanie lasu zgodnie z
wydaną decyzją.
Dalszym etapem zmierzającym do odnowienia gruntów leśnych będzie wydanie przez
Starostę Tucholskiego decyzji o przyznaniu środków finansowych z budżetu Państwa na
odnowienie powierzchni leśnych. Pierwsze nasadzenia przewiduje się wiosną 2019 roku. Zgodnie
z art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /j.t. z 2017 r. poz. 788/ właściciele lasów są
obowiązany do trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
a w szczególności do:
• zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien
i torfowisk
• ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 5 lat od
usunięcia drzewostanu,
• pielęgnowania i ochrony lasu, w tym ochrony przeciw pożarowej,
• przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej
zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu,
• racjonalnego użytkowania lasu w sposób zapewniający optymalną realizację wszystkich jego
funkcji poprzez pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości
produkcyjne lasu, pozyskiwaniu surowców produktów ubocznego użytkowania lasu w
sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa
leśnego.
Przez nawałnicę dezaktualizacji uległy również uproszczone plany urządzania lasów, które
wykonane zostały w roku 2016, jak również te które planowane były do opracowania w roku 2019
tj. Gmina Tuchola. Począwszy od roku 2018 należy uproszczone plany dla gmin: Gostycyn,
Kęsowo, Lubiewo aneksować, a dla gminy Tuchola i miasta Tuchola należy opracować nowe
uproszczone plany urządzania lasu.
3. Ochrona przyrody
W latach 2016-2017 (do października) dokonano na wniosek zainteresowanych
29 wpisów do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków
zgodnie z zapisami art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 2134 ze zm.). Wpisane do rejestru są m. in. takie gatunki zwierząt jak: raróg górski, jastrząb
gołębiarz, sokół wędrowny, myszołowiec, boa tęczowy, wąż królewski, pyton królewski, sowa
śnieżna, żółw lądowy, żółw stepowy.
Zgodnie z zapisami art. 83 i 90 ww. ustawy Starosta Tucholski decyzjami administracyjnymi
zezwolił na wycinkę 3.281 szt. drzew rosnących na gruntach gminnych
(w okresie od 01 stycznia 2016 r. do października 2017 r.) oraz ok. 52 m2 krzewów, z czego w 2016
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r. – 2.948 szt., w 2017 r. (do października) 333 szt. Zakwalifikowane do wycinki drzewa w
większości przypadków zagrażały bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi ze względu na ich
obumarcie lub wyrosły na nieruchomości po zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W pozostałych przypadkach naliczone zostały opłaty za ich
usunięcie lub zobowiązano do wykonania nasadzeń zastępczych w ramach kompensacji
przyrodniczej.
4.

Bilans zasobów złóż kopalin w powiecie tucholskim (stan na 31.12.2016 r.)
Źródłem informacji o zasobach złóż kopalin są zatwierdzone, a następnie przesyłane do
Narodowego Archiwum Geologicznego, dokumentacje geologiczne złóż kopalin, przekazywane
przez organy administracji geologicznej (starostów i marszałków województw). Informacje
dotyczące ruchu złóż oraz wielkości wydobycia przekazywane są przez użytkowników złóż,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1131, t.j.)
Na terenie powiatu tucholskiego występują złoża surowców mineralnych, głównie kruszyw
naturalnych piaski, żwiry), torfów, gytii oraz kredy. Ich rozmieszczenie na analizowanym terenie
jest nierównomierne. Złoża naturalnych surowców mineralnych nie zostały do tej pory
udokumentowane w gminach Śliwice i Gostycyn. Łączne zasoby eksploatacyjne kruszyw
naturalnych w naszym powiecie wynoszą: 11.931,0 tys. ton, w tym przemysłowych 2958, 0 tys. ton
i wydobyciu równym 111,0 tys. ton. Łączne zasoby eksploatacyjne kruszyw naturalnych czynnych
złóż w powiecie tucholskim wynoszą 11.150,0 tys. ton.
W województwie kujawsko-pomorskim udokumentowano 11 złóż kredy jeziornej
i piszącej o łącznych zasobach geologicznych, bilansowych wynoszących 4.985,0 tys. ton, w tym
jedno złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane zlokalizowane na terenie naszego powiatu tj.
złoże Piastoszyn I o zasobach 224,0 tys. ton. Ponadto rozpoznano i udokumentowano 686 złóż
piasków i żwirów o łącznych zasobach geologicznych bilansowych wynoszących 402.773,0 tys. ton,
o zasobach przemysłowych równych 115.003,0 tys. ton i wydobyciu 5.116,0 tys. ton w tym 10 złóż
w powiecie tucholskim o łącznych zasobach bilansowych wynoszących 4.937 tys. ton,
przemysłowych równych 2.958,0 tys. ton i wydobyciu 111,0 tys. ton. W naszym województwie
udokumentowano m.in. również piaski kwarcowe wykorzystywane do produkcji cegły wapiennopiaskowej 7 złóż, o łącznych geologiczno bilansowych wynoszących 21.098,58 tys. m3, w tym jedno
złoże w powiecie tucholskim o zasobach bilansowych wynoszących 6.638,0 tys. m3. Stopień
rozpoznania zasobów i stan ich zagospodarowania, a także wielkość wydobycia z poszczególnych
złóż zestawiono w poniższej tabeli.
Zasoby złóż naturalnych na terenie powiatu tucholskiego
Gmina
Nazwa złoża
Stan
Zasoby (tys. t)
wydobycie
zagospodarowa
Geologiczne przemysłowe
nia złoża
bilansowe
Piaski i żwiry
Lubiewo
Cierplewo I
E
513
8
Kęsowo
Kęsowo I/A
R
344
Kęsowo
Kęsowo II
E
1626
1626
33
Kęsowo
Kęsowo III
E
354
Śliwice
Linówek
Z
60
Tuchola
Tuchola
Z
125
Tuchola
Tuchola I
Z
240
Tuchola
Tuchola III
E
1332
1332
70
Tuchola
Tuchola IV
E
192
Tuchola
Tuchola IVA
T
151
Kreda jeziorna
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Kęsowo
Gmina

Piastoszyn I
Nazwa złoża

Tuchola

Tuchola

Cekcyn
Kęsowo

Iwiec I
Piastoszyn I

Z
224
Stan
Zasoby (tys. m3)
zagospodarowa Geologiczne przemysłowe
nia złoża
bilansowe
Piaski kwarcowe
R
6638.00
Torf
Z
99
Z
33
-

wydobycie

-

E- złoże zagospodarowane, eksploatowane
R- złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo
T- złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo
Z- złoże zaniechane
Starosta udziela koncesji na wydobycie kopaliny z obszaru udokumentowanego złoża
o powierzchni nie przekraczającej 2 ha i wydobycia nie przekraczającego 20 000 m 3 na rok,
a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. Na
większe powierzchnie złoża koncesji udziela Marszałek Województwa. Ponadto Marszałek
Województwa udziela koncesji dla złóż o powierzchni poniżej 2 ha, kiedy planowane wydobycie
przekracza 20 000 m3 na rok.
W przypadkach wydobywania kopaliny bez wymaganej prawem koncesji oraz nie
dokonania pisemnego zgłoszenia, organem właściwym do prowadzenia postępowania
administracyjnego dot. nielegalnego wydobycia wraz z ustaleniem i naliczeniem opłaty
podwyższonej prowadzącemu taką działalność jest również Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
(art. 140 ust.1 i ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
Wykaz obowiązujących koncesji na eksploatację kopalin na terenie powiatu tucholskiego
Lp. Nazwa złoża Położenie Powierzchni Rodzaj
Numer
Termin
a
objęta kopaliny
decyzji
ważności
eksploatacją
koncesyjnej,
koncesji
[ha]
data wydania
Koncesje wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1.
KĘSOWO II Kęsowo
12,541
Kruszywo Ś-III. Tk.75131.12.2049
naturalne
1/115/09
19.02.2010 r.
2.
TUCHOLA
Tuchola
2,4
Kruszywo ROŚW-GL-II- 31.12.2035
III
naturalne
7512
3/16/80/98
Koncesje wydane przez Starostę Powiatu Tucholskiego
3.
TUCHOLA
Tuchola
1,54
Kruszywo OŚ.6522.8.2014 30.04.2039
IV/1
naturalne
16.05.2014
4.
CIERPLEW
Lubiewo
1,988
Kruszywo
ZP 751031.12.2035
OI
naturalne
3/2003
22.04.2003
5.
KĘSOWO III Kęsowo
1,9942
Kruszywo OŚ.6522.1.2011 31.12.2026
naturalne
/23.2012
13.09.2012
6.
TUCHOLA
Tuchola
1,99
Kruszywo OŚ.6522.24.201 31.12.2052
IV A
naturalne
3 13.12.2013
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Starosta Tucholski jako właściwy organ administracji geologicznej oraz ochrony środowiska
opiniuje i uzgadnia, zgodnie z zapisami art. 17 pkt. 6 lit. a oraz 53 ust. 4 pkt. 5 i 5a ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.)
projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty decyzji o ustalaniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu
do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz do terenów zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych. Opinii takich i uzgodnień w latach 2016-2017 (październik) wydano 15.
W omawianym okresie Starosta Tucholski zatwierdził łącznie 11 projektów robót
geologicznych oraz dokumentacji geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących m.
in.: wykonania otworu studziennego, wykonania otworu rozpoznawczo eksploatacyjnego,
rozpoznania złoża kruszywa naturalnego, monitoringu hydrogeologicznego w ramach planowanej
inwestycji.
W roku 2017 r. udzielono nowej koncesji dla Pana Czesława Pawłowskiego prowadzącego
Działalność pod nazwą Zakład Sprzętowo-Transportowy, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1,
89-500 Tuchola, na wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „KĘSOWO I/A” o pow.
1,74 ha, położonej w m. Kęsowo, gm. Kęsowo.
5.
Melioracje wodne
Zgodnie z zapisem art. 178 ustawy z dnia 09 czerwca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121 t.j.) Starosta sprawuje nadzór nad działalnością istniejących spółek wodnych.
Na terenie powiatu tucholskiego działają następujące spółki wodne: Gminna Spółka
Wodna w Cekcynie – obejmuje wsie Cekcyn, Ostrowo, część Iwca i Zielonki, Gminna Spółka
Wodna w Gostycynie – obejmuje działalnością wsie: Bagienica, Gostycyn, Przyrowa i Wielki
Mędromierz, Gminna Spółka Wodna w Kęsowie – obejmuje działalnością teren gminy Kęsowo,
Gminna Spółka Wodna w Lubiewie – obejmuje działalnością teren gminy Lubiewo, Gminna
Spółka Wodna w Tucholi – obejmująca wsie: Bladowo, Kiełpin, Raciąż, Stobno, Wielką Komorzę
i Mały Mędromierz. Działalność wyżej wymienionych Spółek Wodnych skierowana jest na
prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej w urządzeniach melioracji wodnej szczegółowej dla
potrzeb rolnictwa.
Spółki wodne skupiają rolników gospodarujących na gruntach zmeliorowanych. Obszar
działania spółek zależny jest od tego, czy działalnością objęte są tereny całych gmin, czy tylko
poszczególnych obiektów.
Spółki wodne stanowią formy organizacyjne zrzeszające osoby fizyczne i prawne, które nie
działają w celu osiągnięcia zysku lecz zaspokojeniu potrzeb w zakresie gospodarowania wodami, w
tym szczególnie w zakresie melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na
terenach zmeliorowanych.
Zadania Spółek wodnych wykonywane są ze środków pochodzących ze składek członków,
ale również korzystają z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc ta
udzielana jest w formie dotacji. Ściągalność składek członkowskich w latach 2016-2017 w
powyższych spółkach przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Spółka wodna

Ściągalność składek, %
2015 r.
2016 r.
100
99,39
81,71
88,80
b.d.
72,0
93,80
95,0
100
98,60

1.
Tuchola
2.
Cekcyn
3.
Gostycyn
4.
Kęsowo
5.
Lubiewo
b.d. - brak danych
Jak wynika z powyższej tabeli ściągalność składek kształtuje się różnie, w 2015 r. wszystkie
spółki wykazały się dużą ściągalnością składek członkowskich, w roku następnym prawie 100%
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ściągalnością poszczycić się mogły GSW w Tucholi, Cekcynie, Kęsowie i Lubiewie. W minionych
latach spółki wodne otrzymały dotacje finansowe od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i
Marszałka województwa Kujawsko – Pomorskiego, których wysokość przedstawiają poniższe
tabele:
Spółka Wodna
Tuchola
Cekcyn
Gostycyn
Kęsowo
Lubiewo

Wysokość przyznanej dotacji, zł – Wojewoda Kujawsko Pomorski
2015 r.
2016 r.
I transza
trans
II transza
I transza
II transza
2.950
9.000
2.900
7.200
1.150
7.500
700
3.300
1.100
5.600
1.000
3.500
2.750
10.000
2.700
8.300
2.450
7.000
2.600
3.300

Spółka Wodna
Tuchola
Cekcyn
Gostycyn
Kęsowo
Lubiewo

Wysokość przyznanej dotacji, zł – Marszałek
Województwa
2015 r.
2016 r.
11.400
13.500
14.000
16.000
3.500
6.000
14.000
15.000
9.500
10.500

Zgodnie z zapisami art. 164 ust. 5a ustawy Prawo wodne od roku 2012 spółki wodne mogą
korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc
powyższa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez
jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. Kwota przeznaczona na ten cel w 2015 r.
wyniosła 11.000 zł. Wysokość udzielonych przez Powiat dotacji na działalność gminnych spółek
wodnych z terenu powiatu tucholskiego w 2015 r. przedstawiała się następująco:
Spółka Wodna
Tuchola
Cekcyn
Gostycyn
Kęsowo
Lubiewo

2015 r.
3.500
2.500
2.500
2.500

2016 r.
-

W 2016 r. w budżecie Powiatu Tucholskiego nie przewidziano dotacji finansowej dla spółek
wodnych. Stan taki jest następstwem przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli
w Warszawie kontroli wydatkowania środków finansowych zapisanych w dziale 900 rozdziale
90019 w kilku powiatach w tym w powiecie świeckim. Środki pochodzące z kar i opłat za
korzystanie ze środowiska (dział 900) przeznaczone były na konserwację urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych. Jak wykazała NIK w protokole pokontrolnym środki finansowe
pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone na inwestycje
melioracyjne, nie zaś na konserwacje istniejących urządzeń melioracyjnych. Wydatkowanie
środków na konserwację urządzeń stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z tych też
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względów Zarząd Powiatu Tucholskiego w budżecie powiatu nie przewidział środków dla spółek
wodnych.
Poważnym problemem jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na
terenach, na których nie ma spółek wodnych. Stan taki dotyczy terenu całej Gniny Śliwice, części
gmin Cekcyn, Gostycyn, Tuchola. Tutaj rola Starosty sprowadza się do kontroli stanu tych
urządzeń, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwego ich stanu do nakazywania w drodze decyzji
administracyjnej właścicielom gruntów wykonania w określonych terminach prac
konserwacyjnych, zwłaszcza odmulenia dna cieku, wykoszenia skarp, usunięcia zakrzaczeń,
oczyszczenia przepustów. Nakazy administracyjne są koniecznością’ na terenach na których nie
działają spółki wodne.
6.

Gospodarka wodna
Rozpoznawanie i bilansowanie zasobów wód podziemnych prowadzone jest
w oparciu o badania i prace hydrogeologiczne dokumentowanych zasobów eksploatacyjnych ujęć
wód podziemnych. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych ustalane są w dokumentacjach
hydrogeologicznych, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym od roku 2012
zatwierdzane są przez właściwe organy administracji szczebla wojewódzkiego lub powiatowego w
formie decyzji. Stan zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych zatwierdzonych przez Starostę
Tucholskiego na dzień 01 stycznia 2012 r. wynosił 211,8 m3/h z utworów czwartorzędowych, na
dzień 01 stycznia 2013 r. wynosił 221,8 m3/h z utworów czwartorzędowych. Nastąpił przyrost
zasobów wód podziemnych w analizowanym okresie o 10 m 3/h., co związane jest to z
zatwierdzonymi przez Starostę Tucholskiego dwiema dokumentacjami hydrogeologicznymi na
wykonanie dwóch otworów studziennych o sumarycznym metrażu wierceń wynoszącym 44 m.
6.1.

Wody powierzchniowe i podziemne
W celu zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki narodowej wykorzystuje się zasoby wód
powierzchniowych oraz podziemnych. Korzystanie z tych wód powinno odbywać się
w sposób racjonalny nie powodując pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Nie
można także marnować tej wody, ani wyrządzać szkód podczas jej używania. Korzystanie
z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym.
Powszechne korzystanie z wód służy m. in. zaspakajaniu potrzeb osobistych,
gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także
do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.
Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa
domowego oraz gospodarstwa rolnego. Zwykłego korzystania z wód nie stanowi jednak
nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną lub za pomocą deszczowni, korzystanie
z wody podziemnej, jeżeli urządzenia do poboru wody umożliwiają pobór w ilości większej niż
5 m3 na dobę, korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, wprowadzanie do wód lub
do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.
Szczególnym korzystaniem z wód nazywamy korzystanie wykraczające poza korzystanie
powszechne i zwykłe, a w szczególności: pobór lub odprowadzanie wód powierzchniowych lub
podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie
wód podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
korzystanie z wód do celów energetycznych i inne. W ramach szczególnego korzystania z wód,
pobierana woda – podziemna i powierzchniowa – wykorzystywana jest na cele produkcyjne,
potrzeby ludności oraz do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie.
Parametrem opisującym gospodarkę wodną jest wielkość poboru wód. Nie mniej istotne
dla opisania stanu środowiska jest również określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków.
W okresie 2016 – 2017 (do października) Starosta Tucholski wydał 16 pozwoleń
wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i powierzchniowych na łączną ilość poboru wody
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Lubiew
oBysław
Śliwice
Tuchola

Ładunki w ściekach oczyszczonych, mg O2/l

Zlewnia
lub
odbiornik
ścieków

BZT5

ChZT

zawiesina
ogólna

azot
ogólny

fosfor ogólny

m-b

Brda

27,2

255,6

53,4

49,3

5,45

m-b
m-bc

Prusina

13,0

63,0

10,0

-

-

Kicz

6,7

44,8

10,7

14,2

1,08

Typ

Oczyszczalnia

podziemnej
wynoszącą w
2016
r. Qśr/d=
4.617,09
m3/d,
w
2017
r.
3
Qśr/d= 2.177,14 m /d natomiast wód powierzchniowych w 2016 r. Qśr/d= 180,0 m3/d,
w 2017 r. Qśr/d= 18,0 m3/d.
W myśl zapisów ustawy Prawo wodne przez ścieki rozumie się m. in. wody zużyte, w
szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni. Starosta Tucholski w okresie sprawozdawczym (2016-2017 - październik) wydał 16
pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków komunalnych, przemysłowych czy wód
opadowych i roztopowych do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych na łączną ilość: w 2016 r.
Qśr/d= 0,15 m3/d ścieków komunalnych, Qśr/d= 14,68 m3/d ścieków przemysłowych oraz
Qśr/d = 14,620 m3/d wód opadowych i roztopowych, w 2017 r. Qśr/d= 13,2 m3/d ścieków
komunalnych, Qśr/d= 34,8 m3/d ścieków przemysłowych oraz Qśr/d = 1.149,450 m3/d wód
opadowych i roztopowych. Ścieki te odprowadzane są do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych
po
ich
uprzednim
oczyszczeniu
przy
zachowaniu
warunków
określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków. Jest to wynikiem systematycznej rozbudowy miejskich i gminnych sieci
kanalizacyjnych.
Charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu tucholskiego

6.2. Monitoring wód powierzchniowych
W 2015 r. WIOŚ w Bydgoszczy kontynuował realizację „Programu Państwowego
Monitoringu Środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2013-2015”. Rok 2015
zamyka sześcioletni cykl planu gospodarowania wodami, będącego według Ramowej Dyrektywy
Wodnej, podstawowym dokumentem planistycznym na obszarach dorzeczy. W celu realizacji
niezbędne jest dostarczenie wiedzy o stanie ekologicznym i chemicznym rzek Polski, istotnej dla
prawidłowego gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i
zanieczyszczeniami antropogenicznymi.
Brda

Brda jest jednym z największych lewobrzeżnych dopływów dolnej Wisły.
Poprzez dopływy do Brdy wpływają oczyszczone ścieki z miejscowości: Czersk, Tuchola,
Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński i Koronowo. Brda ma duże znaczenie gospodarcze jako
źródło wody pitnej dla miasta Bydgoszczy. Ujęcie zlokalizowane jest w dzielnicy Czyżkówko na
15,6 km biegu rzeki.
Badania fizykochemiczne wód w profilu wodowskaz Smukała, Bydgoszcz wykazały, że
Brda utrzymała bardzo dobrą – I klasę. Stan sanitarny uległ poprawie z oceny zadowalającej na
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dobrą. Na podstawie otrzymanych wyników wody rzeki Brdy zaliczono do kategorii A2 – woda
wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego.
Wielki Kanał Brdy
Źródłami zanieczyszczeń wód WKB są głównie Zakład Hodowli Pstrąga w Mylofie oraz
oczyszczalnia ścieków w Rytlu. Klasyfikacja Wyniki badań biologicznych zakwalifikowały wody do
klasy III ze względu na wynik wskaźnika makrofitowego (MIR), decydując o umiarkowanym
potencjale ekologicznym wód. Wskaźniki fizykochemiczne spełniały wymogi klasy I. Badania
rozszerzone o monitoring związków priorytetowych wykazał dobry stan chemiczny. Powównując
wyniki badań z 2011 r. na podstawie wartości średniorocznych, stwierdzono poprawę stanu
fizykochemicznego z II do I klasy.
Bielska Struga
Źródłami zanieczyszczeń w zlewni rzeki jest Zakład Hodowli Pstrąga w Białej. Badania
jakości wód Bielskiej Strugi zakwalifikowały wody do najlepszej I klasy (ocena fizykochemiczna
bardzo dobra). W rezultacie wody oceniono w dobrym stanie ekologicznym. Stan chemiczny wód
oceniono również jako dobry
Kicz

W górnej i środkowej części zlewni największym zagrożeniem dla wód powierzchniowych
stanowi jej rolniczy charakter zagospodarowania terenu. Jakość wód cieku na podstawie
wskaźników fizykochemicznych oceniono poniżej stanu dobrego z powodu podwyższonego
stężenia fosforanów. Wody oceniono w słabym stanie ekologicznym. Ocena bakteriologiczna –
zła.
Szumionka
Jest ona jedna z nielicznych rzek w naszym województwie, która prowadziła wody w I klasie
w zakresie wskaźników fizykochemicznych. Wody oceniono w umiarkowanym stanie
ekologicznym. Zlewnia Szumionki jest silnie zmienioną jednolitą częścią wód.
Kamionka
Na rzece tej ustanowiono dwie jednolite części wód; pierwsza od źródła do wypływu
z jeziora Mochel, druga od wypływu z jeziora Mochel do ujścia do Zbiornika Koronowskiego. Na
cieku zlokalizowane są liczne zastawki, małe elektrownie wodne oraz Zakład Hodowli Pstrąga w
Kamienicy. Badania jakości wód wykazały, że wody Kamionki pod względem wskaźników
fizykochemicznych odpowiadały II klasie. Wody oceniono w umiarkowanym stanie ekologicznym.
Prusina
Górny odcinek rzeki Prusina zaliczany został tu do typu nr 18- potok nizinny, żwirowy,
dalszy jej bieg to typ nr 20 – rzeka nizinna żwirowa. Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń wód
Prusiny jest mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śliwicach oraz okoliczne firmy
posiadające odpowiednie uprawnienia. Badania jakości wód wskazały umiarkowany potencjał
ekologiczny dla profilu zlokalizowanego poniżej oczyszczalni ścieków w Śliwicach i dobry
potencjał – dla ujściowego. W zakresie wskaźników fizykochemicznych, wody Prusiny oceniono
poniżej potencjału dobrego, ze względu na podwyższone stężenia fosforanów. Stan sanitarny
poniżej oczyszczalni ścieków oceniono jako zły, a w dolnym biegu uległ on niewielkiej poprawie –
do niezadawalającego. Porównując wartości średnioroczne z wynikami z 2005 roku stwierdzić
można poprawę w zakresie parametrów tlenowych. Stan sanitarny nie uległ zmianie.
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Czerska Struga
Czynnikiem kształtującym jakość wód cieku są przede wszystkim ścieki z oczyszczalni
komunalnej w Czersku. Jakość wód była badana w profilu zlokalizowanym w miejscowości Nowy
Młyn. Zlewnia stanowi silnie zmienioną część wód. Wskaźniki biologiczne i fizykochemiczne
skwalifikowano na poziomie dobrym. W rezultacie wody rzeki Czerska Struga oceniono w
umiarkowanym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Na podstawie wskaźnika
mikrobiologicznego stan sanitarny jej wód sklasyfikowano jak niezadawalający.
Raciąska Struga
Zlewnia tego cieku stanowi silnie zmienioną jednolitą część wód. Badania biologiczne
pozwoliły na zakwalifikowanie jej wód do II dobrej klasy. Analiza wskaźników fizykochemicznych
również potwierdziła jej stan na poziomie dobrym. Zatem stwierdzono umiarkowany potencjał
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Pod względem bakteriologicznym wody ww. cieku oceniono
jako dobre. Porównując wartości średnioroczne z badań poprzednich lat (2011,2012) stwierdzić
należy zdecydowaną poprawę stanu sanitarnego z zadawalającego do dobrego.
6.3. Monitoring jezior
Poniżej przedstawiono niektóre jeziora z terenu naszego powiatu i ich wyniki badań
(badania wykonano w latach 2009 – 2015):
Ocena
Klasyfikacj
Klasyfikacja
Nazwa
Typ
stanu
Rok
Gmina
a
fizykochemiczn
jeziora
abioty
ekologiczne badania
biologiczna
a
czny
go
3a
Bardzo
powyżej
bardzo
Szpitalne
Gostycyn
2012
dobry
II klasy
dobry
Bysławskie
Lubiewo
3a
dobry
powyżej II klasy
dobry
2014
Okonińskie
Śliwice
2a
dobry
powyżej II klasy
dobry
2011
3a
umiarkowan
umiarkowan
Cekcyńskie
Cekcyn
SD
2009
y
y
Stobno
Tuchola
3a
słaby
SD
słaby
2011
Okrągłe
(Ślepe)

Gostycyn

3b

umiarkowan
y

SD

Żalińskie
Kęsowo
3b
słaby
Poniżej dobrego
SD – wskaźnik przekraczający dopuszczalną wartość – widzialność.
2a – jezioro stratyfikowane (głębokie) o małym wpływie zlewni,
2b – jezioro niestratyfikowane (płytkie) o małym wpływie zlewni,
3a – jezioro stratyfikowane o dużej zlewni,
3b – jezioro niestratyfikowane o dużej zlewni

umiarkowan
y

2009

słaby

2015

6.4. Wykonanie urządzeń wodnych
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne starosta jest organem właściwym do wydawania
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów
wodnych oraz korzystaniu z nich. W okresie od 2015 do października 2017r. wydano 41 pozwoleń
wodnoprawnych m. in. na wykonanie stawów rybnych, zbiorników wodnych, pomostów,
pozostałe (wyloty, przejścia obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń przez wody powierzchniowe, likwidacja studni,
wykonanie studni, przebudowy urządzeń).
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Od 01 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie nowe Prawo wodne, którego kluczowym
czynnikiem do jej uchwalenia, była konieczność pełnego dostosowania krajowych przepisów
dotyczących gospodarki wodnej do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. To właśnie treść tej
dyrektywy oraz wymogi programów operacyjnych Unii Europejskiej, wymusiły zaprojektowanie
przepisów dotyczących tzw. usług wodnych.
Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych projektowaną ustawą ma być przyjęcie nowej
struktury podmiotów w tym organów administracji właściwych w sprawach gospodarowania
wodami wraz z określeniem ich kompetencji i odpowiedzialności.
Powstać ma nowy twór w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W skład Wód Polskich wchodzić będą takie jednostki organizacyjne jak:
• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
• regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie,
Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;
• zarządy zlewni;
• nadzory wodne.
Wody Polskie przejmą urząd obsługujący Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, pracowników wojewódzkich zarządów melioracji
i urządzeń wodnych oraz osoby realizujące zadania z zakresu gospodarki wodnej w urzędach
marszałkowskich i starostwach.
7.

Ocena powietrza atmosferycznego
Na terenie powiatu tucholskiego brak jest uciążliwych, emitujących substancje o wysokim
stopniu toksyczności dużych zakładów przemysłowych.
Czynnikiem w najwyższym stopniu zanieczyszczającym powietrze w powiecie tucholskim jest
spalanie węgla kamiennego. Spalanie drewna jako tak zwanej biomasy zamyka bilans dwutlenku
węgla, a niewielkie ilości pyłu i innych zanieczyszczeń jakie podczas tego procesu powstają są
praktycznie pomijalne i pozwalają uznać drewno jako paliwo przyjazne dla środowiska.
W ocenie za 2015 r. uwzględniony został podział kraju na strefy, którymi są aglomeracja o
liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały
obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko pomorskim wydzielono 4 strefy: aglomerację bydgoską (kod PL0401), miasto Toruń (kod PL0402),
miasto Włocławek (kod PL0403) i strefę kujawsko - pomorską (kod PL0404).
Powiat tucholski włączony został do strefy kujawsko – pomorskiej. Liczba stref w całym
kraju, według nowego podziału, w którym dokonuje się klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia,
wynosi 46, natomiast pod kątem ochrony roślin - 16 stref.
W rocznej ocenie jakości powietrza w strefach za 2015 rok utrzymano dodatkową
klasyfikację stref, wprowadzoną w ocenie za 2013 r. dla pyłu PM 2,5. Poziom ten, zgodnie z
Dyrektywą 2008/50/WE, wynosi 25 μg/m3.
Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie (dla kryteriów: poziom
dopuszczalny i poziom docelowy) jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych klas:
klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych albo poziomów docelowych,
klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (ze względu
na to, że w 2015 roku nie obowiązywał żaden margines tolerancji, nie było możliwości nadania
klasy B) ,
klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –
poziomy dopuszczalne albo przekraczają poziomy docelowe.
W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:
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klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu
długoterminowego,
klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu
długoterminowego.
Dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji albo poziom docelowy (klasa C), zarząd województwa opracowuje projekt
uchwały w sprawie programu ochrony powietrza (POP), a sejmik województwa określa w drodze
uchwały ten program. Natomiast dla stref, w których poziom substancji w powietrzu mieści się
pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines
tolerancji, zarząd województwa określa przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych i
informuje ministra właściwego do spraw środowiska o działaniach podejmowanych w celu
zmniejszenia emisji tych substancji.
Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa, do której
włączony został powiat tucholski (strefa kujawsko - pomorska) znalazła się
w klasie C. Skutkuje to koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza.
O zaliczeniu strefy do niekorzystnej klasy C 2015 roku zadecydowały: m. in. stężenie średnie roczne
benzo(a)pirenu
w
pyle
PM
10,
pył
zawieszony
PM10,
(Grudziądz
–
ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego, Nakło nad Notecią - ul. P. Skargi, Inowrocław –
ul. Solankowa, Brodnica ).
Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin okazała się bardzo korzystna dla strefy
kujawsko - pomorskiej (jedynej w województwie podlegającej tej klasyfikacji) ze względu na SO2,
O3 i NOx, ponieważ uzyskała klasę A.
O zaliczeniu powiatu do strefy o niekorzystnej klasie D2 w 2015 r. zadecydowały w
przypadku klasyfikacji ze względu na ochronę zdrowia:
- maksymalne stężenia 8-godzinne ozonu na stacjach: Koniczynka, Zielonka – woj. kuj.pom. Oraz w aglomeracji bydgoskiej, w m. Toruniu i m. Włocławku.
O zaliczeniu strefy kujawsko-pomorskiej do niekorzystnej klasy D2 zadecydowały w
przypadku klasyfikacji ze względu na ochronę roślin wskaźnik AOT40 (wskaźnik określający wpływ
zanieczyszczenia powietrza ozonem na rośliny) ze stacji Zielonka.
Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego nasza strefa znalazła się w
niekorzystnej klasie C ze względu na trzy zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, pył zawieszony
PM2,5 i benzo(a)piren.
Starosta Tucholski zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska monitoruje
emisję zanieczyszczeń do powietrza poprzez nadzór i kontrolę przedsiębiorstw posiadających
pozwolenia na emisję pyłów i gazów do środowiska oraz wydawanie nowych pozwoleń.
W okresie 2016 r. do października 2017 r. Starosta Tucholski wydał 4 pozwolenia na emisję
pyłów i gazów do powietrza następującym firmom: „SLA-WIA” Fabryka Mebli w Tucholi,
EXWOOD Sp. z o. o. w Tczewie – zakład w Tucholi i w Raciąskim Młynie, Zakład Produkcyjno
– Handlowo – Usługowy Kiedrowski w Bysławiu, Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń
do powietrza z tych emitorów są głównie procesy klejenia, nakładania farb, lakierowania i obróbki
drewna, suszenie drewna, spawanie, metalizacja, odlewnia, szlifiernia, drutowanie.

8.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Starosta Tucholski w ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych opiniuje projekty decyzji o warunkach zabudowy pod
kątem ochrony gruntów rolnych. Wniosków o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach
zabudowy w roku 2016 wpłynęło 409, a do listopada 2017 roku 313.
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Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestorzy uzyskują również zezwolenie na
wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej. Takich wyłączeń w latach 2016 było 285, natomiast
w 2017 rozpatrzono już 275 wniosków. Inwestycje dokonywane na gruntach wysokich klas
bonitacyjnych I – III powodują obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych. Takich decyzji
wydano 22 w 2016 r. oraz 22 w 2017 r. Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Z tych
środków współfinansowane są między innymi budowy dróg transportu rolniczego, poprawa jakości
gleb o niskiej bonitacji, czy też gleb zdegradowanych. Modernizację dróg transportu rolniczego
przy udziale środków tych od wielu lat wykonują również samorządy gminne z naszego powiatu.
Starosta Tucholski wydaje decyzje administracyjne, w których ustala kierunek rekultywacji dla
gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu ,które wcześniej objęte były działalnością
przemysłową (wysypiska śmieci, tereny po wydobyciu kruszyw i torfu). W latach 2016 – 2017
wydane zostały łącznie 2 takie decyzje.

Opracował: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody
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Zadania wykonane przez
Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Tucholi
na terenie powiatu tucholskiego
do X 2017 roku

Tuchola, listopad 2017 r.
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Nazwa komórki organizacyjnej: PZDR w Tucholi
Symbol: PZTU
Opracowujący informację: Joanna Jastak
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tucholi wchodzi w skład struktur Kujawsko –
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Zasięgiem działania obejmuje 6 gmin
powiatu tucholskiego. Obecnie zatrudnionych jest 5 pracowników na terenie powiatu. Doradcy nie
mają w zakresie swoich obowiązków przypisanej danej gminy jednakże organizacyjnie zapewniają
dyżury doradców w biurach gminnych (tj. Cekcyn, Śliwice, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo).
Czterech doradców posiada uprawnienia cross compliance, trzech posiada uprawnienia rolno
środowiskowe, jeden doradca posiada uprawnienia eksperta przyrodniczego. W zespole pracuje
czterech rachmistrzów, którzy prowadzą od 10-20 książek rachunkowości FADN. Razem w zespole
prowadzi się 52 zbiory FADN.
Pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego wykonują zadania przyjęte w
programie działalności Ośrodka jak: szkolenia, porady, lustracje, usługi dla klientów związane
z aplikowaniem o pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej, prowadzenie szkoleń
stacjonarnych, wyjazdowych, kursów, pokazów i konferencji, opracowanie biznes planów
i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi, działanie na
rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrona naturalnego środowiska. Ważną cechą
tych struktur jest duża samodzielność w ustalaniu i podejmowaniu zadań.
Pracownicy PZDR są częścią społeczności lokalnej. Takie usytuowanie w środowisku lokalnym
powoduje, że podstawowa działalność Zespołu wzbogacana jest o priorytety, w których rozwiązanie
mogą się włączyć doradcy. Współpracują i są także członkami lokalnych grup działania – LGD Bory
Tucholskie, Partnerstwo Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeń działających w poszczególnych
gminach. Ponadto prezentujemy podczas obrad komisji rolnictwa i ochrony środowiska Rady Powiatu,
komisjach rolnych w gminach (Lubiewo, Cekcyn), sesjach Rady Gmin (Cekcyn, Lubiewo, Kęsowo,
Tuchola), KPIR b/p w Tucholi informacje, czy też materiały związane z działalnością Ośrodka i spraw
związanych z otoczeniem rolnictwa w poszczególnych gminach.
Komórka

powiatowa

Kujawsko-Pomorskiego

Ośrodka

Doradztwa

Rolniczego

w Minikowie już kolejny rok współpracowała z Przedsiębiorstwem Rolniczo-Handlowym
w Wieszczycach oraz z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi w zakresie
wspólnej organizacji spotkania rolniczego w dniu 8.02.2017 roku.
Obecnie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” realizujemy projekt
„Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja jest
zaplanowana od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. Projekt obejmuje funkcjonowanie 15 gospodarstw
70

opiekuńczych

na terenie powiatów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i

wąbrzeskiego.
Rekrutacja opiekunów/gospodarzy odbyła się w październiku 2016 roku. Osoby zajmujące się
podopiecznymi (opiekunowie) i prowadzące zajęcia (wolontariusze) mogli zdobyć kwalifikacje do
opieki (kurs). Podopiecznymi są osoby niesamodzielne, które będą mogły korzystać ze wsparcia
i zajęć przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu (w grupach 3-8 os.). Rekrutacja na kolejne turnusy
podopiecznych odbywa się z uwzględnieniem przeprowadzonej identyfikacji potrzeb na poziomie
środowiska lokalnego, w stałym kontakcie z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
W projekcie świadczone jest stałe doradztwo dla gospodarstw wspierające ich funkcjonowanie
i rozwój oferty, służące dostosowaniu zajęć do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Zostaną
zorganizowane również szkolenia wspierające zakładanie i rozwijanie tej działalności. W powiecie
tucholskim zostało utworzonych 8 takich gospodarstw w tym dwa znajdują się na terenie gminy
Tuchola ( Legbąd- Koślinka, Tuchola Nad Brdą). Więcej informacji na stronie www.opieka.kpodr.pl.
Rok

rocznie

zespół

powiatowy

dokonuje

przeglądu

i

lustracji

gospodarstw

agroturystycznych oraz obiektów turystyki wiejskiej. Efektem tych działań jest liczny udział w
konkursie „Agro-wczasy” gospodarstw z terenu powiatu tucholskiego. W tym roku podsumowanie
konkursu odbyło się podczas konferencji w dniu 19 września 2017 roku. Wśród laureatów znalazły
trzy obiekty, które zostały nagrodzone:
- w kategorii „Najlepsze gospodarstwo Agroturystyczne”: III miejsce – Gospodarstwo agroturystyczne
„Stajnia Nadolnik”, Lidia i Andrzej Galikowscy,
- w kategorii „Usługi turystyki wiejskiej”: „wyróżnienie Leśne Apartamenty w Bielskiej Strudze”,
Agnieszka Drelichowska,
- w kategorii „Atrakcyjna kuchnia regionalna”:, III miejsce – Agroturystyka „Dworek Wymysłowo”,
Joanna Kłodzińska-Szewczenko
Współpraca z kołami gospodyń wiejskich w obszarze dziedzictwa kulinarnego zaowocowała
zdobyciem kilku głównych nagród w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Należy podkreślić, że konkurs na szczeblu wojewódzkim z roku na
rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony kół gospodyń, co przekłada się na
zdobywanie nagród i wyróżnień. Współorganizowano razem ze Starostwem Powiatowym w Tucholi i
Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” stoisko promocyjne na targach „Lato na wsi”.
Przygotowujemy się do realizacji kolejnej XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Rolniczej na
szczeblu powiatowym wraz z Zespołem Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi w dniu 9
listopada 2017 roku.
Rok rocznie realizujemy projekt pn. ,,Ekologizacja wsi województwa kujawskopomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie
tzw. dobrej kultury rolnej”, w którym uczestniczy 15 gospodarstw rolnych. W tym roku projekt ten
realizowany był na terenie gminy Gostycyn sołectwo Mała Klonia.
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W 2017 r. w związku z wystąpieniem strat w uprawach na skutek złego przezimowania na
terenie powiatu tucholskiego dwóch doradców uczestniczyło w pracach zespołów powołanych przez
Wójtów Gmin Gostycyn, Kęsowo do oceny strat obecnie w związku z wystąpieniem strat w uprawach
na skutek dreszczów nawalnych 4 doradców pracuje w 5 komisjach powołanych w gminach Tuchola,
Kęsowo, Cekcyn, Lubiewo, Gostycyn.
Wielu rolników z powiatu tucholskiego uczestniczyło w konferencjach, targach
organizowanych przez nasz Ośrodek min. XXV Forum Pszczelarzy ( 25.03.2017 roku w Przysieku),
XVIII Targach Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi”, III Regionalnej Wystawie Zwierząt
Futerkowych i Drobiu Ozdobnego ( 13-14.05.2017 roku w Minikowie) , Eurorzepak 2017 (1718.05.2017 r. W Minikowie ), XXI Kujawsko-Pomorskie Dniach Pola (10-11.07.2017 r. w Grubnie
koło Chełmna) oraz wielu innych.
Nasz powiatowy zespół zorganizował w tym okresie tzn. do 31.10.2017 roku 14 kursów
chemizacyjnych, 4 szkolenia wyjazdowe min na Targi Lato na Wsi oraz 24 szkolenia stacjonarne o
różnorakiej tematyce min. Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Sprzedaż bezpośrednia, BHP w
rolnictwie, Ochrona roślin w okresie wiosennym, Wpływ żywienia na plenność loch, ASF –
zagrożenia, Ptasia Grypa – bioasekuracja, Modernizacja gospodarstw – nowe zasady, Płatności
obszarowe- zmiany w wypełnianiu wniosków, OSN – nowe przepisy, Gospodarstwa opiekuńcze –
doświadczenia z realizacji projektu. Ponadto udzielono 1310 porady najwięcej dotyczyło wypełniania
wniosków o płatności bezpośrednie, choroby ASF, Ptasia grypa, PROW- działania inwestycyjne,
programy rolno środowiskowe i inne.
Dokonano lustracji gospodarstw – 289, dominowała tematyka programy rolno środowiskowe,
ekologizacja wsi, agroturystyka, produkcja roślinna i inne.
Pracownicy udzielali także informacji, zarejestrowano ich 1115- głównie dotyczyły kursów, szkoleń,
bioasekuracji, wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie, pozyskiwanie funduszy z PROW,
podatki, programy rolno środowiskowe i inne. Zarejestrowano także zlecenia – 456, głównie
dotyczyły deklaracji Vat oraz wypełnionych wniosków o pomoc finansową związaną z nawałnicą.
Podpisano w tym okresie również 986 umów jako działalność gospodarcza i wykonano w związku z
tym usługę w formie opracowania wniosku o płatności obszarowe, opracowanie planu nawozowego,
opracowanie panu PRSK, opracowanie dokumentacji do działań z PROW- Premia dla Młodych
Rolników, Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, wnioski o materiał siewny, ekspertyzy
przyrodnicze, planu przedsięwzięć i inne.
W ramach działania Gromadzenie danych do systemu informacji rolniczej gromadzono
cotygodniowo notowania cen targowiskowych, kwartalnie notowania cen środków do produkcji, w
tym ceny określonych w planie nawozów mineralnych. Informacje uzyskiwano z różnych źródeł
zlokalizowanych na terenie działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi.
Dodatkowo w okresie żniw będziemy przekazywać szacunkowe dane dotyczące stopnia
zaawansowania prac żniwnych oraz wysokości plonów.
72

Współpracujemy także ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w celu organizacji
badań gleby na zawartość podstawowych makroskładników zawartych w glebie dla rolników.
Umożliwiamy również odbycie praktyki jednodniowej w ramach organizacji Dnia Przedsiębiorcy
oraz praktyk studenckich.
Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Mój telefon komórkowy – 723330118

i biuro PZDR w Tucholi – 52 348650.
Polecam stronę internetową KPODR Minikowo. Należy wejść w zakładkę Biuletyn Internetowy
„AKTUALNOŚCI” zarejestrować się i otrzymywać na e-maila aktualne informacje z zakresu
technologii produkcji, finansowania czy spraw unijnych.
Opracowała:
Joanna Jastak
Kierownik PZDR w Tucholi
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Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji
w rolnictwie.

W zakresie obowiązków Biura Powiatowego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
w Tucholi jest inicjowanie i rozwijanie współpracy na rzecz rolnictwa z samorządem
terytorialnym, z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz ze szkołami rolniczymi. Bardzo
dobrze układa się współpraca z władzami i pracownikami Starostwa Powiatowego w
Tucholi. Pracownik biura bierze udział w organizowanych przez Starostwo Powiatowe
imprezach związanych z rolnictwem i kulturą wsi. Dobrze układa się też współpraca z
władzami i pracownikami Urzędu Miejskiego w Tucholi oraz Urzędami Gmin w Kęsowie,
Gostycynie, Lubiewie, Cekcynie, Śliwicach. Bardzo dobra współpraca jest również z
kierownictwem i pracownikami Biura Powiatowego ARiMR w Tucholi. Najszersza jest
jednak współpraca Biura Powiatowego Kujawsko - Pomorskiej
Izby Rolniczej z
kierownictwem i pracownikami Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tucholi,
czego wyrazem są wspólnie organizowane szkolenia rolnicze i wyjazdy szkoleniowe.
Dobrze układa się także współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół Leśnych i
Agrotechnicznych w Tucholi.
Ważnym zadaniem biura jest pomoc rolnikom w różnych sprawach związanych
z działalnością interesujących ich urzędów i funkcjonowaniem prawa. W praktyce to
wygląda w ten sposób, że rolnicy ze swoimi problemami zgłaszają się do pracownika
biura, który podsuwa im najlepsze rozwiązania, konsultując trudniejsze przypadki z
radcą prawnym.
Biuro Powiatowe Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej pełni również rolę
punktu informacyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i zajmuje się
ubezpieczaniem rolników w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej Rolników
Województwa Kujawsko - Pomorskiego " Partner ".
Do ostatnio rozpoczętych zadań realizowanych przez biuro należy dystrybucja
kolczyków potrzebnych do oznakowania zwierząt gospodarskich.
W poprzednich latach pracownik biura dokonywał pomiarów powierzchni upraw
ręcznym odbiornikiem GPS u rolników z powiatu tucholskiego, którzy później zgłaszali się
do biura po pomoc przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do
gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dodatkowo pracownik biura po
odbyciu specjalistycznego szkolenia i zdaniu egzaminów otrzymał uprawnienia doradcy
rolnośrodowiskowego i pomaga rolnikom wypełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu
realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz
dokonuje opracowań planów działalności rolnośrodowiskowej.
Biuro Powiatowe zajmuje się organizacją zebrań członków Rady Powiatowej
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi, podczas których w obecnej kadencji były
poruszane następujące tematy istotne dla rolnictwa w powiecie tucholskim:
1. Podsumowanie protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w
gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą na terenie województwa kujawskopomorskiego, a w szczególności w powiecie tucholskim.
2. Ocena skutków suszy w poszczególnych gminach powiatu tucholskiego.
3. Produkcja zwierzęca w Polsce – prezentacja ANR O/T w Bydgoszczy.
4. Sytuacja na rynku mleka i żywca wieprzowego.
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5. Omówienie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 5
sierpnia 2015 r.
6. Zasady i terminy zbywania nieruchomości z wyłączeń 30 % użytków rolnych
Gospodarstwa Rolnego „Kamienica”.
7. Posumowanie IV kadencji Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w
Tucholi.
8. Przedstawienie wyników wyborów do władz izby oraz innych omawianych spraw
podczas I Walnego Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej kadencji
2015 – 2019.
9. Omówienie projektu zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
10. Obowiązek rejestracji podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz
produkcję pierwotną.
11. Warunki uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ozimych i
jarych w przypadku wymarznięć.
12. Dobór odmian zbóż i ziemniaków do warunków klimatycznych województwa
kujawsko-pomorskiego.
13. Zasady i skutki stosowania osadów z oczyszczalni komunalnych w rolnictwie.
14. Sytuacje ekonomiczne gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim po
akcesji Polski do Unii Europejskiej.
15. Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa w 2017 r.
16. Emerytura rolnicza w świetle nowej ustawy emerytalnej.
17. Obrót nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i dalsze wyłączenia z umów
dzierżawy na terenie powiatu tucholskiego oraz zagadnienia związane z tworzeniem
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego.
18. Umowy kontrakcyjne – realia i zagrożenia.
19. Rolniczy handel detaliczny.
20. Informacja o stanie rolnictwa w gminach: Gostycyn, Lubiewo i Śliwice (ilość
gospodarstw rolnych, struktura produkcji rolniczej, agroturyzm).
21. Dyskusja o działaniach teraźniejszych i przyszłych Izby Rolniczej jako gwaranta
opłacalności i stabilności produkcji rolniczej.
22. Zaangażowanie delegatów w rozwiązywanie problemów w rolnictwie w swojej gminie
i tucholskim powiecie.
23. Informacja o bieżących oraz planowanych działaniach ARiMR w tym Biura
Powiatowego w Tucholi.
24. Sprawy bieżące Izby, wsi i rolnictwa.
Członkowie Rady Powiatowej KPIR w Tucholi ściśle współpracują z samorządem
terytorialnym biorąc udział w sesjach Rady Powiatu, Rady Miejskiej i Rady Gminy
poświeconych problematyce związanej z rolnictwem oraz w posiedzeniach Komisji
Rolniczych.
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Inną formą działalności członków Rady Powiatowej KPIR w Tucholi jest pomoc
przy szacowaniu szkód łowieckich oraz praca w komisjach powołanych do szacowaniu
strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi w rolnictwie.
Członkowie Rady Powiatowej Izby biorą także udział w pracach komisji zajmujących
się przetargami na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które
powołuje Agencja Nieruchomości Rolnej. Informacje o szczegółach przetargu zostają później
przez delegatów Izby przekazane zainteresowanym rolnikom podczas spotkań
organizowanych w poszczególnych gminach.
Część delegatów Izby pomaga corocznie rolnikom przy wypełnianiu wniosku o
przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z
tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania.
Członkowie Rady Powiatowej KPIR w Tucholi aktywnie współpracują z Zespołem
Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Biorą udział w warsztatach ożywienia
gospodarczego i rozwoju szkoły.
Na zakończenie warto przedstawić kalendarium działalności Biura Powiatowego
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi w 2017 r.

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI
BIURA POWIATOWEGO W TUCHOLI
KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W 2017 r.
02.01.2017 r. – 20.01.2017 r. - Ubezpieczanie rolników z powiatu tucholskiego w ramach
Związku Wzajemności Członkowskiej „Partner”.
31.01.2017 r. – Zorganizowanie spotkania Przewodniczącej Rady Powiatowej, Gizeli
Jączyńskiej z Burmistrzem Tucholi, Tadeuszem Kowalskim w sprawie powiększenia
parkingu przy Biurze Powiatowym ARiMR w Tucholi.
08.02.2017 r. – Uczestniczenie w Forum Rolniczym pod hasłem przewodnim: „Innowacyjne
technologie w rolnictwie – inwestycja w przyszłość”, które odbyło się w ZSLiA w Tucholi.
09.02.2017 r. - 10.02.2017 r. – Dokonanie rozpoznania oraz wytypowanie rolników –
przedsiębiorców z powiatu tucholskiego na konferencje dla „dużych gospodarstw”, która
odbyła się w dniu 21 lutego br. w Toruniu.
27.02.2017 r. – Zorganizowanie i obsługa posiedzenia Rady Powiatowej KujawskoPomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi, która odbyła się w Ośrodku Turystycznym „Jarzębina”
w Cekcynie.
21.03.2017 r. – Uczestniczenie w szkoleniu dla doradców rolnych nt: „Płatności bezpośrednie
– zmiany w 2017 r.”, które odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
27.03.2017 r. – Uczestniczenie w spotkaniu roboczym z pracownikami ODR,
przedstawicielami Izby Rolniczej, pracownikami BP ARiMR w Tucholi oraz osobami
zainteresowanymi zmianami w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności w kampanii
2017 r.
03.04.2017 r. – 25.04.2017 r. - Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej i
płatności rolnośrodowiskowej rolnikom z powiatu tucholskiego.
26.04.2017 r. – Uczestniczenie w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska, które odbyło się sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tucholi.
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01.05.2017 r. – 29.05.2017 r. – Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej
i płatności rolnośrodowiskowej rolnikom z powiatu tucholskiego.
19.05.2017 r. – 20.05.2017 r. – Uczestniczenie w uroczystej konferencji z okazji 25– lecia
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, która odbyła się w Warszawie.
24.05.2017 r. - Zorganizowanie i obsługa pierwszego szkolenia w ramach przedsięwzięcia pn.
„Oszczędzajmy wodę – cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawskopomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej, które odbyło
się w Zajeździe Pod Jeleniem w Tucholi.
30.05.2017 r. - Zorganizowanie i obsługa drugiego szkolenia w ramach przedsięwzięcia pn.
„Oszczędzajmy wodę – cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawskopomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej, które odbyło
się w Zajeździe Pod Jeleniem w Tucholi.
31.05.2017 r. - Organizacja i obsługa posiedzenia członków Rady Powiatowej KPIR w
Tucholi, które odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Malmi” przy ulicy Brzozowej w Pile
k/Gostycyna.
06.06.2017 r. - Zorganizowanie i obsługa kolejnego, trzeciego szkolenia w ramach
przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę – cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj.
kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej,
które odbyło się w Zajeździe Pod Jeleniem w Tucholi.
26.06.2017 r. – Uczestniczenie jako przedstawiciel ZWC „Partner” w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, które odbyło się w Warszawie.
27.06.2017 r. - Zorganizowanie i obsługa kolejnego, czwartego szkolenia w ramach
przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę – cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj.
kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej,
które odbyło się w Zajeździe Na Rozdrożu w Żalnie.
30.06.2017 r. – Uczestniczenie w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, które odbyło się w
Przysieku.
02.07.2017 r. - Obsługa stoiska Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Minikowie podczas
Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych „AGRO – TECH 2017”.
05.07.2017 r. - Zorganizowanie i obsługa kolejnego, piątego szkolenia w ramach
przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę – cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj.
kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej,
które odbyło się w Zajeździe Pod Jeleniem w Tucholi.
11.07.2017 r. - Zorganizowanie i obsługa kolejnego, szóstego szkolenia w ramach
przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę – cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj.
kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej,
które odbyło się w Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” w Gostycynie.
14.08.2017 r. – 25.08.2017 r. - Pomoc rolnikom poszkodowanym przez nawałnicę w
zgłaszaniu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz w uprawach rolniczych do
ich ubezpieczalni.
14.08.2017 r. – 21.08.2017 r. – Pomoc rolnikom przy dokonywaniu zmian we wnioskach o
przyznanie płatności bezpośrednich w celu zamiany międzyplonów ścierniskowych na
międzyplony ozime, które są potrzebne do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA)
17.09.2017 r. – Obsługa stoiska Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Podgórzynie k/Żnina
podczas wojewódzkiego konkursu orki dla rolników.
Specjalista ds. Doradztwa Rolniczego
Marek Reder
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UCHWAŁA NR XXXIX//2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 23 LISTOPADA 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
2017 r., poz. 1868 t.j.) 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 2017 r.,
poz. 2077 t.j.).
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, Zarządu Powiatu Tucholskiego
Nr 137/345/2017 z dnia 05 września 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/227/2017
z dnia 22 września 2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 141/349/2017 z dnia 28 września
2017 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 143/354/2017 z dnia 11 października 2017 roku,
Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 27 października 2017 roku, Zarządu
Powiatu Tucholskiego Nr 146/358/2017 z dnia 30 października 2017 roku, Zarządu Powiatu
Tucholskiego Nr 148/361/2017 z dnia 08 listopada 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.”;
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62.068.089,58 zł,
54.613.535,58 zł,
7.454.554,00 zł,

60.287.904,86 zł,
51.947.628,92 zł,
8.340.275,94 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 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
5) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone
załącznikiem 3 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 Tomasza Sobieckiego
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 roku
Po stronie dochodów:
Dział 600 Transport i łączność

-24.500 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2710 w kwocie 110.000 zł w
związku z niewykorzystaniem dotacji z Gminy Kęsowo (70.000 zł) oraz skorygowaniem planu dotacji z
Gminy Śliwice (40.000 zł).
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2710 w kwocie 85.500 zł w
związku z otrzymaniem pomocy finansowej od:
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (20.000 zł), Powiatu Grójeckiego (10.000 zł), Powiatu Hajnowskiego (500
zł), Powiatu Mońki (20.000 zł). Zwiększenie z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która
przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.
Zwiększenie z Gminy Lubiewo (35.000 zł) na remont drogi powiatowej relacji Szumiąca – Bysławek w
miejscowości Klonowo.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.950 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0960 w kwocie (950 zł) w
związku z otrzymaniem darowizny od radnych z Powiatu Hajnowskiego oraz § 2710 w związku z
otrzymaniem pomocy finansowej od Powiatu Wałbrzyskiego (10.000 zł). Środki zostaną przeznaczone na
usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
9.200 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0490) w kwocie 9.200 zł w
związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.
Dział 801 Oświata i wychowanie

51.783,73 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w rozdziałach (80102, 80120,
80130, 80148) zwiększając dział o kwotę 22.383,73 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie
sprawozdawczym.
Zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 29.400 zł dotyczy podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji
Narodowej dotyczącej programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program dotyczy dofinansowania
wyposażenia ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w środki dydaktyczne oraz realizacji
godzin dydaktycznych specjalistów.
Dział 852 Pomoc społeczna

-20.000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
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W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października 2017 r. Nr
WFB.I.3120.3.85.2017 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – w kwocie 72.956 zł w związku z rozliczeniem dotacji
przyznanej na rok 2017. Dokonuje się zwiększenia § (0830) w kwocie 72.956 zł w związku z analizą
dochodów po okresie sprawozdawczym.
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (0960) w kwocie 20.000 zł w
związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym – przenosi się środki do rozdziału (85578)
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10.000 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0830) w kwocie 10.000 zł w
związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.
Dział 855 Rodzina

140.000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0640, 0830, 0960) w kwocie
120.000 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu wpływów z usług, wpływów z zajęć sądowych oraz
darowizny od Skoku Stefczyka.
Rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększenie § 0960 w związku otrzymaniem darowizny od firmy Jastrzębska Spółka Węglowa w kwocie
20.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia
2017 roku.
W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 177.433,73 zł i wynoszą:
62.068.089,58 zł.
Po stronie wydatków:
Dział 600 Transport i łączność

4.700 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4010, 4040, 4120, 4210)
zmniejszając rozdział o kwotę 80.800 zł. Zmiany związane są z zabezpieczeniem paragrafów płacowych do
końca br oraz dotyczą niewykorzystanej dotacji z Gminy Kęsowo oraz skorygowania dotacji z Gminy
Śliwice.
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4270, 4300) o kwotę 85.500
zł w celu realizacji zadań po usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy
z 11/12 sierpnia 2017 roku.
Dział 710 Działalność usługowa

170,55 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4309) w kwocie 170,55 zł w
związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
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Dział 750 Administracja publiczna

-72.165,14 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § (4010, 4110, 4120) w
kwocie 73.000 zł przenosząc środki do działu 801 (Oświata i wychowanie).
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4220) w kwocie 834,86 zł
zabezpieczając wydatki bieżące do końca br.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.950 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210) w kwocie 10.950 zł na
usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w nocy z 11/12 sierpnia 2017 roku,
środki pozyskano z Powiatu Wałbrzyskiego oraz Powiatu Hajnowskiego.
Dział 801 Oświata i wychowanie

315.638,32 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80102, 80105, 80110,
80111, 80120, 80130, 80134, 80148 ,80150, 80195) zwiększając dział o kwotę 315.638,32 zł. Zmiany
dokonano na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych celem zabezpieczenia wydatków
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków bieżących do końca br.
Dział 851 Ochrona zdrowia

2.000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4210, 4300) zwiększając
rozdział o kwotę 2.000 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafów bieżących do końca br.
Dział 852 Pomoc społeczna

40.500 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 35.000 zł w
związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych do końca br.
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4010) w kwocie 5.500 zł w
związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń osobowych do końca br.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-145.360 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85401, 85403, 85404,
85406 ,85410, 85416) zmniejszając dział o kwotę 145.360 zł przenosząc środki do działu 801 (Oświata i
wychowanie).
Dział 855 Rodzina
18.000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

82

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w poszczególnych § bieżących
zwiększając rozdział o kwotę 18.000 zł w związku z zabezpieczeniem niezbędnych wydatków związanych z
funkcjonowaniem Domu Dziecka do końca br.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4340) w kwocie 3.000 zł w
związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.
W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 177.433,73 zł i wynoszą:
60.287.904,86 zł.
Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX//2017 Rady Powiatu Tucholskiego z
dnia 23 listopada 2017 roku:
1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku”,
gdzie:
➢ zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2330 w kwocie 2.000 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności” gdzie:
➢ dodaje się projekt w rozdziale 71012 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”- kwota 170,55 zł.
Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX//2017

Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 2017 roku

Dział
600

Rozdział

Paragraf

60014

60078

0960

84
756
75618

0490
80102

80120

0610
0950
0610
0750

80130

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
bieżących

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2710

801

Treść

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2710
75478

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

2710

754

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

0920

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

Szkoły zawodowe

Przed zmianą

10 132 398,72

Zmiana

- 24 500,00

Po zmianie

10 107 898,72

7 350 915,84

- 110 000,00

7 240 915,84

413 597,59

- 110 000,00

303 597,59

2 775 482,88

85 500,00

2 860 982,88

706 164,88

85 500,00

791 664,88

3 715 436,00

10 950,00

3 726 386,00

950,00

950,00

0,00

10 950,00

0,00

10 000,00

10 000,00

7 768 538,21

9 200,00

7 777 738,21

1 558 514,00

9 200,00

1 567 714,00

155 544,00

9 200,00

164 744,00

0,00

10 950,00

483 980,60

51 783,73

535 764,33

0,00

26,00

26,00

22 690,39

0,00

526,00
500,00

23 216,39

500,00

46 003,00

8 103,00

54 106,00

20 000,00

8 000,00

28 000,00

103,00

3,00

106,00

200,00

214 999,45

100,00

13 754,56

300,00

228 754,01

0830

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 usług

0970

Wpływy z różnych dochodów

0610
0750
0950
80148
80195

0920
2120

852

85202

85278

85
854

855

85410

85510

0830
2130
0960

0830

0640
0830

85578

0960
0960

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

712,00

280,00

992,00

110 000,00

- 14 854,00

95 146,00

9 000,00

3 200,00

12 200,00

0,00

18 728,56

18 728,56

40 009,00

0,17

40 009,17

6 153,40

29 400,00

35 553,40

0,00

29 400,00

29 400,00

2 676 489,95

- 20 000,00

2 656 489,95

1 358 296,00

72 956,00

26 740,00

Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z pozostałych odsetek

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej

Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

9,00

1 733 861,95

Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy z usług

Rodzina

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z usług

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Razem:

2 510 611,20

9,17

1 733 861,95

328 600,00

- 72 956,00

255 644,00

100 000,00

- 20 000,00

80 028,00

10 000,00

90 133,00

Internaty i bursy szkolne

0,17

33 140,00

0,00

106 016,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

6 400,00

80 000,00

- 20 000,00

1 431 252,00
86 016,00

80 000,00

10 000,00

100 133,00

10 000,00

90 000,00

90 028,00

140 000,00

2 650 611,20

6 000,00

24 300,00

822 855,00

120 000,00

789 663,00

110 000,00

899 663,00

28 000,00

20 000,00

48 000,00

18 300,00

10 860,00

4 000,00

942 855,00

14 860,00

0,00

20 000,00

20 000,00

61 890 655,85

177 433,73

62 068 089,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 listopada 2017 roku

Dział
600

Rozdział
60014

Paragraf

4010
4040
4120

60078

710

86
750

4210
4270
4300

71012

75085

4309

4010
4110

75095
754

801

75478

80102

4120
4220

4210

4010
4110
4120

Wydatki budżetu w 2017 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)
Transport i łączność

Treść

Drogi publiczne powiatowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zakup usług pozostałych

Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przed zmianą

14 065 294,93

- 80 800,00

46 700,00

- 1 150,00

937 977,82

- 90 000,00

3 061 955,63

65 500,00

565 000,00

8 800,00

3 393 647,77

Zakup materiałów i wyposażenia
Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

10 188 378,49
575 150,00

45 550,00
9 000,00

847 977,82

40 000,00

20 000,00

60 000,00

516 367,89

170,55

516 538,44

5 819 831,46

- 72 165,14

5 747 666,32

605 448,32

- 40 000,00

565 448,32

14 518,55

- 6 000,00

8 518,55

895 067,89
0,00

868 755,17

234 630,37

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200,00

14 069 994,93

3 479 147,77

Pozostała działalność

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 150,00

Po zmianie

85 500,00

109 271,96

Zakup środków żywności

4 700,00

10 269 178,49

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Zmiana

11 000,00

3 842 824,00

170,55

170,55

- 73 000,00
- 27 000,00

3 127 455,63
895 238,44

170,55

795 755,17
82 271,96

834,86

235 465,23

10 950,00

3 853 774,00

10 950,00

26 700,00

834,86

11 834,86

45 750,00

10 950,00

18 112 294,76

315 638,32

18 427 933,08

1 271 208,85

60 000,00

1 331 208,85

15 750,00

1 906 906,18
245 000,00

24 000,00

66 540,00

4 000,00

- 1 600,00

56 700,00

1 973 446,18
249 000,00
22 400,00

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

4280
4410
80105

4530
4010
4120
4220
4270

80110

80111

87
80120

80130

4280
4010
4300
4220
4270
4270
4530

Podróże służbowe krajowe

Podatek od towarów i usług (VAT).
Przedszkola specjalne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności

Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Gimnazja specjalne

Zakup środków żywności

Zakup usług remontowych
Licea ogólnokształcące

Zakup usług remontowych

Podatek od towarów i usług (VAT).

4010

Szkoły zawodowe
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

Składki na Fundusz Pracy

2330
4040
4210
4240
80134

Zakup usług zdrowotnych

4260
4010
4220
4270

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii

Szkoły zawodowe specjalne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup środków żywności

Zakup usług remontowych

6 500,00

- 4 000,00

23 700,00

7 300,00

1 600,00

38 000,00

- 260,00

40 250,00

364 992,16

- 400,00

4 267,00

230 696,23

42 000,00

200,00

1 000,00

31 000,00

41 000,00

- 1 900,00

4 667,00

1 340,00

3 000,00

2 000,00

324 742,16

2 500,00

- 100,00

100,00

272 696,23

100,00

- 900,00

100,00

479 710,92

- 6 000,00

473 710,92

6 000,00

1 000,00

500,00

300 000,00

- 350,00

150,00

- 7 000,00

293 000,00

1 331 511,95

- 1 380,00

1 330 131,95

1 000,00

- 900,00

100,00

500,00

- 480,00

7 000,00

20,00

2 322 191,68

46 588,32

2 368 780,00

2 000,00

- 1 000,00

78 120,00

1 000,00

6 909 196,28

109 720,00

- 2 000,00

107 720,00

4 367 886,85

98 000,00

4 465 886,85

- 3 800,00

99 476,31

47 000,00

6 831 076,28

374 160,62

103 276,31
91 484,00

35 900,00

47 588,32

- 3 480,00

4 000,00

1 700,00

345 250,00

- 16 300,00

940 000,00

60 000,00

1 276 355,85

3 500,00
1 000,00

94 588,32

370 680,62
95 484,00

37 600,00

328 950,00

55 900,00

1 332 255,85

- 3 200,00

300,00

- 900,00

1 000 000,00
100,00

80148

4010
4110
4120
4220
4270
4300
4360

4010

88

4240

85218
854

4210
4300

85202

85401

85403

14 018,00

- 2 500,00

11 518,00

Zakup środków żywności

20 000,00

- 5 780,00

14 220,00

Zakup usług pozostałych

21 500,00

- 12 000,00

9 500,00

1 502 804,40

25 360,00

1 528 164,40

1 047 941,01

22 180,00

1 070 121,01

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług remontowych

Składki na Fundusz Pracy

4120

852

144 265,84

4120

4110

85195

- 19 140,00

4010
4110

851

163 405,84

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników

80150

80195

Stołówki szkolne i przedszkolne

4010
4010

4010
4120

Składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Zakup środków dydaktycznych i książek
Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

92 567,00
467,00

500,00

200,00

189 730,00

27 145,00

173 784,39
0,00

0,00

0,00

0,00

1 697 750,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

3 313 612,16

2 200,00
- 460,00

- 400,00
- 200,00

2 780,00
400,00

94 767,00
7,00

100,00
0,00

192 510,00
27 545,00

29 400,00

203 184,39

2 100,00

2 100,00

12 000,00

300,00

15 000,00

2 000,00

2 000,00
- 400,00

2 400,00

40 500,00

12 000,00
300,00

15 000,00

1 699 750,00

4 000,00

600,00

3 400,00

3 354 112,16

1 733 861,95

35 000,00

1 768 861,95

503 900,00

5 500,00

509 400,00

993 213,00
310 800,00

35 000,00
5 500,00

1 028 213,00
316 300,00

1 734 666,47

- 145 360,00

1 589 306,47

69 823,00

- 1 000,00

68 823,00

200 090,31

- 36 670,00

93 710,16
1 708,00

- 1 030,00
- 30,00

92 680,16
1 678,00

163 420,31

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

Składki na Fundusz Pracy

4110
4220
4270
4280
4300
4360
85404

4410
4010
4110

85406

4120
4010
4040

89

4110
85410

4120
4010
4110
4120
4260

85416
855

85510

4300
3240

3020
3110
4010
4110

94 973,91

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 387,00

2 962,00

Zakup środków żywności

2 000,00

Zakup usług zdrowotnych

500,00

Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Składki na ubezpieczenia społeczne

20,00

51 000,00

- 14 300,00

36 700,00

8 000,00

- 8 000,00

0,00

20 604,00

- 5 600,00

505,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- 1 980,00

1 262,00
100,00

3 523,00

Składki na Fundusz Pracy

- 1 700,00

16 587,00

- 1 900,00

24 632,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 3 800,00

90 973,91

2 000,00

500,00

Podróże służbowe krajowe

- 4 000,00

909 387,00

- 490,00

- 500,00

10,00

0,00

- 6 720,00

17 912,00

- 900,00

2 623,00

- 220,00

- 51 450,00

15 004,00
285,00

857 937,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

640 264,72

- 35 000,00

605 264,72

Składki na ubezpieczenia społeczne

115 000,00

- 8 000,00

107 000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

50 800,00

Składki na Fundusz Pracy

15 000,00

Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych

Rodzina

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne

28 000,00

- 2 500,00

4 676 342,20

47 350,00
10 000,00

412 697,00

- 30 000,00

136 667,00

- 650,00

3 250,00

25 500,00

136 750,00

- 27 000,00

109 750,00

44 000,00

660,00

44 660,00

91 000,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Stypendia dla uczniów

- 50 150,00

3 900,00

Zakup energii

- 5 000,00

462 847,00

166 667,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 3 450,00

44 000,00

10 000,00
660,00

101 000,00
44 660,00

18 000,00

4 694 342,20

3 500,00

- 1 623,00

1 877,00

675 000,00

10 800,00

1 438 578,20
79 577,20

122 000,00

18 000,00
- 700,00

4 000,00

1 456 578,20
78 877,20

685 800,00

126 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

4170
4280
4300
4360
4410
4430
921

4700
92120

4340

123,00

13 123,00

46 800,00

7 000,00

53 800,00

65 360,00

3 000,00

68 360,00

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 600,00

400,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 500,00

- 1 500,00

20 000,00

3 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 800,00

Różne opłaty i składki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

3 700,00

200 200,00

20 000,00

Razem:

60 110 471,13

- 500,00
- 300,00

- 600,00

- 1 100,00

500,00
700,00

6 200,00

2 600,00

2 000,00

3 000,00

203 200,00

3 000,00

23 000,00

177 433,73

23 000,00

60 287 904,86
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 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

7 220,00

107 720,00
80 000,00

160 000,00
30 000,00

786 788,67

Dotacje
podmiotowe

Dotacje celowe

Razem:

60 722,00

60 722,00

242 433,00
47 567,00

6 500,00

96 093,33

2820

10 000,00

626 788,67

47 567,00

2580

ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:

80 000,00

384 468,67

160 000,00

242 433,00

2260

2820

7 380,00

107 720,00

2710

Dział

7 380,00

7 220,00

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

96 093,33

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

392 593,33

90 722,00

483 315,33

0,00

552 593,33

717 510,67

1 270 104,00
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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:

Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

3

4

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

w tym:

Środki
z budżetu
krajowego

5

x

6

547 386,76

105 134,51

Działanie: 2.1. Wysioka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Razem wydatki:
z tego: 2017 r.

Środki
z budżetu UE

23

2018 r.

8

442 252,25

710

71012

170,55

170,55

170,55

170,55

0,00
0,00

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

23

92

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.

852

85295

Program: POWR
Działanie: 4.1. Innowacje społeczne

Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania
osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim
Razem wydatki:
z tego: 2017 r.
2018 r.

2

Wydatki majątkowe razem:

z tego: 2017 r.

23

852

85295

x

*** rok 2018, 2019 do wykorzystania fakultatywnego

13

0,00

105 134,51

14

442 252,25

pożyczki
i kredyty
15

0,00

0,00

obligacje
16

pozostałe**
17

0,00

442 252,25

170,55
170,55

170,55

170,55

0,00

0,00

5 054,40

42 945,60

42 945,60

170,55

170,55

0,00

0,00

42 945,60
42 945,60

48 000,00
48 000,00

5 054,40
5 054,40

5 054,40

42 945,60

42 945,60

466 238,00

98 026,50

98 026,50

368 211,50

368 211,50

202 950,00

30 442,50

172 507,50

202 950,00

30 442,50

30 442,50

172 507,50

172 507,50

98 026,50

368 211,50

466 238,00

98 026,50

32 978,21

1 883,06

31 095,15

32 978,21

1 883,06

28 290,00

28 290,00

0,00

28 290,00

28 290,00

32 978,21

1 883,06

23

x

855

85510

98 026,50

368 211,50

368 211,50

31 095,15

32 978,21

1 883,06

1 883,06

31 095,15

28 290,00

0,00

1 883,06
0,00

0,00

31 095,15

31 095,15

31 095,15
0,00

0,00

0,00

0,00

28 290,00

28 290,00

0,00

28 290,00

28 290,00

28 290,00

0,00

0,00

2 000 000,00

619 880,00

1 380 120,00

2 000 000,00

619 880,00

619 880,00

1 380 120,00

1 380 120,00

575 676,76

133 424,51

442 252,25

575 676,76

133 424,51

133 424,51

442 252,25

28 290,00

* 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

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

2018 r.

Ogółem (1+2)

11

z tego, źródła finansowania:

368 211,50

Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Razem wydatki:

0,00

pozostałe**

98 026,50

466 238,00

Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla
14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo
wychwawczej dla 14 dzieci w Żalnie.

105 134,51

10

obligacje

Środki z budżetu UE
pożyczki na
prefinansowanie z
budżetu państwa

466 238,00

Program: RPO

2.1.

547 386,76

pożyczki
i kredyty

Wydatki razem
(14+15+16+17)

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
1.3.

9

z tego, źródła finansowania:

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.

Wydatki
razem
(10+11+12)

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

Priorytet: 10
1.2.

Wydatki razem
(9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Priorytet:2. Cyfrowy region.
Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Priorytet: 2. Cyfriowy region.

Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

2017 r.

7

Program: RPO WKP

1.1.

Planowane wydatki

28 290,00

0,00

28 290,00

28 290,00

28 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 252,25

UCHWAŁA NR XXXIX/ /2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 23 LISTOPADA 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2017-2024
Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/172/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata
2017-2024 zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/211/2017 z
dnia 26 czerwca 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/218/2017 z dnia 07
sierpnia 2017 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 27
października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza
Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć
realizowanych w latach 2017-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały”.
§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024”
stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 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
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF
obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na
okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego
artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej
element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada
zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na
okres do 2024 roku.
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej
prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku
budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.
Z uwagi na wprowadzenie w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć należało dokonać
adekwatnych zmian WPF. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji
przez Powiat Tucholski w roku 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 określając kwoty i termin
realizacji „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na
które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Katalog tych
zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych
konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości
finansowych. W korespondencji ze zmianami budżetu, dokonano zmian w załączniku nr 1 w
2017 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024
przedstawia, że w roku 2018, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w
art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu
Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady
określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin
spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu
Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.
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1

Lp.

1.1

Dochody ogółem

Dochody bieżące

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.1.3

1.1.5
1.2.1
2

2.1

2.2

95

3
4

4.1

4.1.1

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2
6
7
8

8.1
8.2
9

0,00

60 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

120 000,00

0,00

61 182 957,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody majątkowe, w tym

7 454 554,00

7 003 472,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wydatki na obsługę długu, w tym:

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu,
projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Wydatki majątkowe

Wynik budżetu

Przychody budżetu

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

5.1.1

0,00

60 250 447,09

0,00

4.4

5.1

0,00

59 882 361,12

35 000 000,00

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

5

7 800 000,00

59 323 600,00

33 000 000,00

4.3

4.4.1

7 600 000,00

57 923 600,00

31 500 000,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.3.1

7 400 000,00

55 597 400,00

30 144 105,00

4.2

4.2.1

7 200 000,00

51 541 931,98

29 316 634,00

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości
w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

2.1.3.1.2

6 150 000,00

54 613 535,58

z subwencji ogólnej

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.3.1

2024

61 182 957,11

0,00

z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.3.1.1

2023

60 250 447,09

0,00

Wydatki bieżące, w tym:

2.1.3

2022

59 882 361,12

0,00

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2.1.2

2021

59 323 600,00

2 200 000,00

Wydatki ogółem

2.1.1.1

2020

57 923 600,00

2 000 000,00

ze sprzedaży majątku

2.1.1

2019

55 597 400,00

1 900 000,00

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2

2018

58 545 404,48

1 618 422,16

z podatku od nieruchomości

1.1.4

2017

62 068 089,58

1 712 024,69

podatki i opłaty

1.1.3.1

1.2.2

Wyszczególnienie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.

w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

12 768 909,96
461 435,00

6 993 119,00

Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Wskaźnik spłaty zobowiązań

6 798 472,50

0,00

0,00

9 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 483 541,04

55 858 448,00

56 459 481,12

56 650 447,09

57 754 350,25

218 750,00

375 000,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 947 628,92

0,00
0,00

48 958 641,97
0,00
0,00

52 227 013,45

54 478 639,04

0,00
0,00

55 858 448,00

0,00
0,00

56 459 481,12

0,00
0,00

54 650 447,09

0,00
0,00

55 254 350,25

0,00
0,00

0,00
0,00

946 172,00

860 572,06

784 123,37

594 359,16

424 307,41

283 312,49

175 891,50

70 900,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

936 172,00

0,00

850 572,06
0,00

8 340 275,94

7 981 577,79

2 125 000,00

2 300 000,00

1 780 184,72
0,00
0,00

766 795,78

576 615,69

0,00

15 201,83

4 902,00

0,00

0,00

0,00

156 858,21
0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

3 355 184,72

3 440 058,96

3 465 152,00

3 422 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264 707,13

1 605 184,72

2 300 000,00

0,00

409 138,10

0,00

2 125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 428 606,86
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 600 000,00

51 429,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 905 184,72

3 905 184,72

3 355 184,72

3 440 058,96

3 465 152,00

3 422 880,00

3 600 000,00

3 428 606,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 905 184,72

3 905 184,72

0,00

24 617 067,26
x

0,00

2 665 906,66
4 790 906,66
x

20 711 882,54
x

0,00

2 583 290,01
4 883 290,01
x

17 356 697,82
x

0,00

3 370 386,55
3 370 386,55
x

13 916 638,86
x

0,00

3 444 960,96
3 444 960,96
x

10 451 486,86
x

0,00

3 465 152,00
3 465 152,00
x

7 028 606,86
x

0,00

3 422 880,00
3 422 880,00
x

0,00

0,00

0,00
0,00

3 428 606,86

0,00

0,00

0,00
0,00

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 422 880,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 465 152,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 440 058,96

0,00

0,00

0,00
0,00

3 355 184,72

0,00

0,00

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora
finansów publicznych

205 000,00

9 200 000,00

0,00

52 242 215,28

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

Kwota długu

8 800 000,00

0,00

56 940 219,76

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

8 351 450,00

0,00

60 287 904,86

w tym na pokrycie deficytu budżetu
w tym na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 428 606,86
x

0,00

5 600 000,00
5 600 000,00
x

0,00
x

0,00

5 928 606,86
5 928 606,86
x

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

8,15%

8,76%

8,09%

6,93%

6,53%

6,16%

6,24%

5,69%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

8,71%

7,40%

6,35%

5,29%

5,59%

5,95%

5,84%

6,95%

9.1
9.3
9.5
9.6.1

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

8,15%
8,15%
0,00

5,04%
9,67%

8,76%
8,76%
0,00

4,76%
8,36%

8,09%
8,09%
0,00

6,06%
7,31%

6,93%
6,93%
0,00

5,95%
5,29%

6,53%
6,53%
0,00

5,84%
5,59%

6,16%
6,16%
0,00

5,72%
5,95%

6,24%
6,24%
0,00

9,29%
5,84%

5,69%
5,69%
0,00

9,69%
6,95%

Lp.

9.7

9.7.1

Wyszczególnienie

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

10

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

11

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

10.1
11.1
11.2
11.3

11.3.1
11.3.2
11.4
11.5
11.6
12

12.1

12.1.1

12.1.1.1

12.2

12.2.1

12.2.1.1

12.3

12.3.1
12.3.2

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
bieżące

majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu
na stopień finansowania tymi środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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12.5

12.5.1
12.6

12.6.1
12.7

12.7.1
12.8

12.8.1
13

13.1
13.2
13.3

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

14.1
14.2
14.3

14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

x

3 440 058,96
3 440 058,96
x

Nie spełniona

3 465 152,00
3 465 152,00
x

Nie spełniona

3 422 880,00
3 422 880,00
x

Nie spełniona

3 600 000,00
3 600 000,00
x

2024

Spełniona
Spełniona

3 428 606,86
3 428 606,86
x

35 036 947,62

36 349 856,39

37 712 852,62

494 698,55

2 333 198,58

111 077,41

100 777,58

64 380,61

0,00

0,00

0,00

4 097 901,26

466 408,55

4 249 657,58

307 011,58

28 290,00

2 026 187,00

7 927 517,27

5 981 577,79

28 290,00

384 468,67
x

2 000 000,00

x

0,00

487 343,40

202 950,00

417 310,50

172 507,50

417 310,50

4 422 183,07

95 875,58
15 201,83

1 889 160,00

0,00

509 040,00

4 822 183,07

95 875,58
4 902,00

0,00

x

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00
x

0,00

0,00

2 500 000,00
x

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 380,61

0,00

0,00

1 889 160,00

4 952 183,07

0,00

0,00

172 507,50

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

547 386,76

307 011,58

95 875,58

95 875,58

64 380,61

0,00

0,00

0,00

442 252,25

172 507,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 252,25

172 507,50

0,00

0,00

28 290,00

2 826 187,00

15 201,83

4 902,00

0,00

509 040,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 889 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

x

x

0,00

x

x

0,00
0,00

0,00
x

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
x

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
x

0,00

x

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
x

0,00

x

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
x

0,00

3 905 184,72

3 905 184,72

3 355 184,72

3 440 058,96

3 465 152,00

3 422 880,00

3 600 000,00

3 428 606,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00
0,00
0,00

x

x

0,00
0,00
0,00

x

x

0,00
0,00
0,00

x

x

0,00
0,00
0,00

x

x

0,00
0,00
0,00

x

x

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
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15.1
15.1.1
15.2

3 355 184,72

Nie spełniona

2023

Nie spełniona

33 739 274,33

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

x

3 355 184,72

2022

Nie spełniona

32 583 427,50

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

15

1 605 184,72

Nie spełniona

2021

Nie spełniona

31 410 461,99

Wydatki zmniejszające dług, w tym

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

1 605 184,72

2020

Nie spełniona

31 037 936,50

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nie spełniona

2019

Nie spełniona

30 887 996,87

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.6
14

x

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.7

1 780 184,72

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

13.4
13.5

1 780 184,72

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

2018

Nie spełniona

Spełniona

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4

12.4.1

2017

Spełniona

0,00

0,00
x

x

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
x

x

0,00
0,00
0,00
0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2024
Nazwa i cel

Lp
1.

1.a

1.b
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.2
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1.2.

1.2.1.

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2.

1.2.2.1
1.2.2.2
1.3.

1.3.1.

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2

1.3.2.1
1.3.2.2

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca
program

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.
Okres realizacj programu
od

do

- wydatki bieżące

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- wydatki majątkowe
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i
budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

PCPR
Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe

3 107 241,73

2017

2018

2017

2021

2017

2018

2017

2021

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- wydatki bieżące

2017

2018

2019

2020

2021

28 290,00

2 026 187,00

15 201,83

4 902,00

3 107 241,73

494 698,55

2 333 198,58

1 032 660,90

466 408,55

307 011,58

672 297,00

466 238,00

202 950,00

360 363,90

170,55

104 061,58

95 875,58

95 875,58

2 074 580,83

28 290,00

2 026 187,00

15 201,83

4 902,00

2 028 290,00

28 290,00

2 000 000,00

46 290,83

0,00

26 187,00

15 201,83

4 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 875,58

64 380,61

111 077,41

100 777,58

64 380,61

95 875,58

95 875,58

64 380,61

0,00

Limit
zobowiązań

100 777,58

95 875,58

0,00

2024

111 077,41

307 011,58

0,00

2023

2 333 198,58

466 408,55

64 380,61

2022

494 698,55

1 032 660,90
2 074 580,83

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późń. zm.) z tego:
Rodzina w centrum - zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i
pieczy zastępczej

Łączne nakłady
finansowe

0,00

3 104 132,73

1 029 551,90
2 074 580,83

0,00

0,00

0,00

3 104 132,73
1 029 551,90
669 188,00

64 380,61

360 363,90
2 074 580,83
2 028 290,00
46 290,83

- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

0,00
0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX//2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 2017 roku

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 -2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20172024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na
2017 rok oraz zmianą wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i
majątkowych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2017,2018,2019,2020 i
2021 roku „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.Zaplanowano uruchomienie w 2018 roku
wolnych środków w kwocie 2.300.000,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.
Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć.
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 - ujęte
dane zawierają plan na 2017 rok.
Lp. 1. - Dochody ogółem:
Kwotę w 2017 r. – 61.304.937,85 zł, zastąpiono kwotą 62.068.089,58 zł zgodnie
z uchwałą zmieniającą budżet.
Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:
1) Pismo z Ministerstwa Finansów /w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które
ustala:
 dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
 dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów
i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane
na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego.
3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania
inwestycyjne), za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci
z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się
w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.
Kwotę w 2018 r. – 57.350.194,34 zł, zastąpiono kwotą 58.545.404,48 zł.
Kwotę w 2019 r. – 52.052.535,12 zł, zastąpiono kwotą 55.597.400,00 zł.
Kwotę w 2020 r. – 53.723.599,95 zł, zastąpiono kwotą 57.923.600,00 zł.
Kwotę w 2021 r. – 55.520.893,80 zł, zastąpiono kwotą 59.323.600,00 zł.
Kwotę w 2022 r. – 57.382.361,12 zł, zastąpiono kwotą 59.882.361,12 zł.
Kwotę w 2023 r. – 59.250.447,09 zł, zastąpiono kwotą 60.250.447,09 zł.
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Lp. 1.1 Dochody bieżące
Kwotę w 2017 r. – 53.870.383,85 zł, zastąpiono kwotą 54.613.535,58 zł zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 zastąpiono kwoty łączne
dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.
Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: Kwotę w 2017 r. – 1.696.418,69 zł, zastąpiono kwotą 1.712.024,69
zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały wpf.
Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Kwotę w 2017 r. – 12.261.247,96 zł, zastąpiono kwotą 12.768.909,96 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały wpf.
Lp.1.2. Dochody majątkowe
Kwotę w 2017 r. – 7.434.554,00 zł, zastąpiono kwotą 7.454.554,00 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
Kwotę w 2018 r. – 6.518.472,50 zł, zastąpiono kwotą 7.003.472,50 zł.
Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Kwotę w 2017 r. – 6.973.119,00 zł, zastąpiono kwotą 6.993.119,00 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W roku 2017 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele
inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej
z Gminą Śliwice, Gminą Cekcyn, Nadleśnictwem Trzebciny, dotacją celową z budżetu państwa
oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:
1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera,
ul. Szkolna w Cekcynie”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.000.000
zł oraz dotację z Gminy Cekcyn w kwocie 3.786.000,00 zł, dotacja z Powiatu
Włoszczowskiego w kwocie 10.000 zł i Powiatu Zwoleńskiego 10.000 zł.
2. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most”, w tym dotacja z Gminy
Cekcyn w kwocie 20.000,00 zł, Dotacja Nadleśnictwo Trzebciny w kwocie 20.000,00 zł.
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II w
kwocie 19.680,00 zł.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1033C w kwocie 11.439,00 zł.
5. Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom
bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego w kwocie 81.000 zł.
6. Zakup rębaka w kwocie 35.000 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł,
dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.
8. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana
kwota dotacji z UE 682.560,00 zł.
9. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota
dotacji z UE 682.560,00 zł.
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Kwotę w 2018 r. 6.314.472,50 zł, zastąpiono kwotą 6.798.472,50 zł,
1.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”,
w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 1.604.811,00 zł oraz dotację z Gminy
Lubiewo w kwocie 1.388.518,50 zł.
2.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz -Gostycyn Etap I”, w
tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 861.023,00 zł oraz dotację z Gminy
Gostycyn w kwocie 744.000,00 zł.
3.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł,
dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.
4.„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki most” dotacja z Gminy Cekcyn w
kwocie 20.000 zł.
5.„Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki
opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” planowana kwota dotacji z UE 1.380.120,00
zł.
Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2017 kwotę 59.524.753,13 zł zastąpiono kwotą 60.287.904,86 zł
zgodnie z uchwała zmieniającą budżet.
Kwotę w 2018 r. – 54.550.207,91 zł, zastąpiono kwotą 56.940.219,76 zł.
Kwotę w 2019 r. – 48.697.350,40 zł, zastąpiono kwotą 52.242.215,28zł.
Kwotę w 2020 r. – 50.283.540,99 zł, zastąpiono kwotą 54.483.541,04 zł.
Kwotę w 2021 r. – 52.055.741,80 zł, zastąpiono kwotą 55.858.448,00 zł.
Kwotę w 2022 r. – 53.959.481,12 zł, zastąpiono kwotą 56.459.481,12 zł.
Kwotę w 2023 r. – 55.650.447,09 zł, zastąpiono kwotą 56.650.447,09 zł.
Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:
W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi
wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam
głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty,
ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki dla
innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.
Kwotę w 2017 r. – 51.189.477,19 zł, zastąpiono kwotą 51.947.628,92 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 zastąpiono kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.
Lp.2.2 Wydatki majątkowe
Kwotę w 2017 r. – 8.335.275,94 zł, zastąpiono kwotą 8.340.275,94 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki
majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 20172024r. Rok 2017 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2017 roku to
wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu
Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 8.340.275,94 zł. W roku 2017
planuje się wydatki majątkowe:
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Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki
opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 28.290 zł,
Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera,
ul. Szkolna w Cekcynie – 7.323.068,64 zł,
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jabłonka –
Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C
Brzozowe Błota – Kamionka – 66.833,28 zł,
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II
– 49.200,00 zł,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,
Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł,
Zakup pilarek spalinowych – 8.000 zł,
Zakup frezarki – 22.000 zł,
Zakup rębaka – 62.000 zł,
Regały przesuwne do archiwum zakładowego – 26.000 zł,
Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom
bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 105.485 zł,
Łóżko porodowe - 49.950 zł,
Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,
Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do
pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie –
20.000 zł,
Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – kwota 78.407,47 zł,
Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – kwota 306.061,20 zł.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem
nr 1 i nr 2 do uchwały wpf.
W latach 2021-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024
planuje się realizować zadania inwestycyjne.
Lp. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W wierszu tym
wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.
Kwotę w 2017 r. – 2.680.906,66 zł, zastąpiono kwotą 2.665.906,66 zł zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały wpf.
Lp. 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami
bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.
Kwotę w 2017 r. – 4.805.906,66 zł, zastąpiono kwotą 4.790.906,66 zł zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały wpf.
Lp. 9.7.,9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243
ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje
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spełniony w 2017, 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 nie jest spełniony.
Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej
kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2017 zaplanowano zgodnie
z uchwałą zmieniającą budżet.
Kwotę w 2017 r. – 30.683.901,37 zł, zastąpiono kwotą 30.887.996,87 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
Kwotę w 2018 r. – 30.493.859,07 zł, zastąpiono kwotą 31.037.936,50 zł.
Lp. 11.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w
rozdziale 75019, 75020.
Kwota w 2017 r wynosi 4.104.301,26 zł, zastąpiono kwotą 4.097.901,26 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały wpf..
Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy.
Kwotę w 2017 r. – 494.528,00 zł, zastąpiono kwotą 494.698,55 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z
załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf, przystąpiono do realizacji projektu „Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0.”.
Lp. 11.3.1. bieżące
Kwotę w 2017 r. – 466.238,00 zł, zastąpiono kwotą 466.408,55 zł, zgodnie z uchwałą
zmieniającą budżet
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z
załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf, przystąpiono do realizacji projektu „Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0.”.
Lp. 11.3.2.majątkowe
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały wpf.
Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Kwotę w 2017 r. – 7.922.517,27 zł, zastąpiono kwotą
7.927.517,27 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
 Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera,
ul. Szkolna w Cekcynie – 7.323.068,64 zł,
 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jabłonka –
Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C
Brzozowe Błota – Kamionka – 66.833,28 zł,
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II
– 49.200,00 zł,
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,
 Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł,
 Zakup pilarek spalinowych – 8.000 zł,
 Zakup frezarki – 22.000 zł,
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Zakup rębaka – 62.000 zł,
Regały przesuwne do archiwum zakładowego – 26.000 zł,
Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom
bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 105.485 zł,
Łóżko porodowe - 49.950 zł,
Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,
Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do
pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie –
20.000 zł.
Kwotę w 2018 r. – 5.200.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.981.577,79 zł.

Lp. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2017 r. – wynosi
547.216,21 zł, zastąpiono kwotą 547.386,76 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z
załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf. Zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji projektu
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
Lp. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem
nr 1 i nr 2 do uchwały wpf. Zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji projektu „Infostrada
Kujaw i Pomorza 2.0”.
Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego
1..Rodzina w Centrum – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.
Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 i 2018, gdzie w 2017 roku wydatki bieżące
planuje się na kwotę 466.238 zł, a w 2018 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 202.950
zł. Projekt „Rodzina w Centrum”, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne
społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie: Rozwój
usług społecznych - zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Tucholi. Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner
Wiodący) oraz Partnerzy: 23 powiaty i miasta na prawach powiatów w tym Powiat Tucholski.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez
zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko –
Pomorskim do 30.06.2018 r. Produkty i rezultaty projektu to przede wszystkim wspieranie
usług społecznych, stworzenie Centrum Wsparcia Rodzin, działania mające na celu nabycie
umiejętności i kompetencji przez rodziny zastępcze, rodziny zagrożone wykluczeniem
społecznym, wspieranie wolontariatu. W ramach projektu są świadczone usługi w formach
zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej poprzez:
specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: pedagog, prawnik, psycholog, psychiatra,
mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna, warsztaty dla
rodziców naturalnych i zastępczych, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
utworzenie grupy wsparcia dla rodzin, szkolenia dla wolontariuszy, realizację wyjazdów
edukacyjnych z elementami integracji, superwizje dla rodzin zastępczych, warsztaty dla osób
usamodzielnianych, bony edukacyjne dla opuszczających pieczę zastępczą, działania o
charakterze edukacyjnym w zakresie tworzenia i wspierania rodzinnych form pieczy zastępczej.
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2.Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki
opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”
Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 i 2018, gdzie w 2017 roku wydatki majątkowe
planuje się na kwotę 28.290 zł, a w 2018 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę
2.000.000 zł. Celem niniejszego projektu jest zrealizowanie działań polegających na inwestycji
w infrastrukturę zwiększającą dostęp do usług społecznych. Cel ten będzie zrealizowany
poprzez budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Gostycyn i Żalno. Cel
ten jest zgodny jest zgodny z RPO WK-P 2014-200 - oś priorytetowa 6.: Solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. W wyniku realizacji
projektu powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci, co wpłynie na
zapewnienie "domowych" warunków zamieszkania dla jej podopiecznych. Dzięki temu możliwe
jest osiągnięcie założonych celów m.in: stworzenie jednej, wielodzietnej rodziny dla dzieci,
którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej; dostosowanie infrastruktury
instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawnych; wychowywanie
dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się; wspólne
wychowywanie się i opiekę licznemu rodzeństwu; zapewnienie dzieciom kształcenia,
wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; wzrost dostępu do usług społecznych i
infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych objętych pieczą
zastępczą; ustalenie zasad kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum
pomocy oraz ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczy; prowadzenie indywidualnego podejścia
wychowawczego dla podopiecznych. Założenia i cele realizowanego projektu przyczynią się do
poprawy świadczonych usług społecznych na obszarze powiatu tucholskiego. Podjęte działania
przyczynią się do społecznego usamodzielnienia osób narażonych na wykluczenie społeczne
m.in. dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych i wychowujących się poza
rodziną. Tym samym wzrośnie jakość oferowanych usług instytucjonalnej pieczy zastępczej w
sytuacji braku osób chętnych do tworzenia nowych rodzin zastępczych.
3.Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów
Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka
dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2021 r. gdzie w
2018, 2019 2020 roku wydatki majątkowe planuje się na kwotę 46.290,83 zł, a w 2017,2018,
2019, 2020 2021 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 360.363,90 zł.( załącznik nr 2)
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej,
kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu
prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu
planowana jest m.in.:
 Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK,
 Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT,
 Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB.
 Dostawa zobrazowań lotniczych,
W ramach przedmiotowego projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi
spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne i transakcyjne, obsługiwane poprzez eformularze wykonane zgodnie ze wzorcami opracowanymi na etapie analizy
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przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów
dokumentów na platformie e-PAUP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Budowanie
społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy sieci i systemów
informatycznych, a także zwiększenia dostępu i wykorzystania technik informacyjnych w
rozwoju systemu usług dla ludności. W związku ze wzrostem oczekiwań mieszkańców w
stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach projektu planowana jest
rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i
usług administracji publicznej. Zarówno modernizowane jak i nowe funkcjonalności wdrażane
w ramach rozbudowy SIP dotyczą całego Systemu Informacji Przestrzennej, który w zamyśle
ma być produktem jednolitym. W ramach rozbudowy SIP planuje się udostępnienie narzędzi
pozwalających projektantom na wykonywanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z poziomu elektronicznego konta oraz automatyczne
generowanie i udostępnianie map tematycznych dla celów opracowania planów miejscowych
(inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasilony danymi z Państwowego Rejestru
Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego
Rejestru Nazw Geograficznych.
Ponadto, Partner na podstawie udzielonych mu praw dostępu, uzyska wgląd do
informacji z rejestrów i ewidencji, których prowadzenie leży poza zakresem jego działalności a
z których dane mogą wspierać jego działalność. Rozbudowa SIP pozwoli udostępnić
funkcjonalności systemu poprzez interfejs aplikacji mobilnej. Celem udostępnienie
mieszkańcom spójnej jednolitej platformy usługowej, umożliwiającej załatwianie spraw drogą
elektroniczną, niezbędne jest wyposażenie SIP w odpowiednie interfejsy komunikacyjne,
zapewniające obustronną wymianę danych z systemami dziedzinowymi oraz systemem EOD
Partnera. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi usług planowanych do uruchomienia w
ramach projektu Infostrada 2.0 wskazuje się na potrzebę zakupu niezbędnych urządzeń
informatycznych.
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UCHWAŁA NR ……………../2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia …………. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 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 r., uchwałą nr XXXIV/212/2017 Rady
Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXXV/220/2017 Rady
Powiatu Tucholskiego z dnia 07 sierpnia 2017 r. oraz zmienioną uchwałą nr
XXXVII/226/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 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
– 37.398,37 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 – 291.297,40 zł.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
– 117.603,67 zł.
3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – 195.884,00 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. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z 2017 r. poz. 777,
poz. 935, poz. 1428).
§ 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 rozliczenia wydatków (zwrot podatku VAT) z umowy
dotyczącej rozpoczęcia działalności w wyniku którego Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
zwrócił kwotę 8.601,63 zł oraz rezygnacji, które wpłynęły na zadaniu dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (w kwocie 112,62zł) oraz na
zadaniu dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych (w kwocie 4.116,00zł). Środki w łącznej wysokości
12.830,25 zł przenosi się na zadanie z rehabilitacji społecznej dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, dzięki czemu będzie możliwość
realizacji wniosków dofinansowania zakupu najbardziej potrzebnych przedmiotów takich
jak: pielucho majtki, cewniki, wózki inwalidzkie, itp.
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
Zwrot wydatków na instrumenty

Zwiększenie

Zmniejszenie

2
1.303.305,00zł
53.681,56 zł

3
12.830,25 zł
0,00 zł

4
12.830,25 zł
8.601,63 zł

Plan po
zmianach
5
1.303.305,00 zł
45.079,93 zł

7.681,56 zł

0,00 zł

0,00 zł

7.681,56 zł

46.000,00 zł

0,00 zł

8.601,63 zł

37.398,37 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

i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych bezrobotnych lub
poszukujących

pracy

nie

pozostających w zatrudnieniu art. 11
Jednorazowe

środki

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

109

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

12.830,25 zł

4.228,62 zł

1.249.623,44 zł

278.467,15 zł

12.830,25 zł

0,00 zł

291.297,40 zł

117.716,29 zł

0,00 zł

112,62 zł

117.603,67 zł

200.000,00 zł

0,00 zł

4.116,00 zł

195.884,00 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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Projekt

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia …………………… 2017 r.
w

sprawie

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. 2017 poz. 1868 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017r. poz.
60, poz.573, poz. 1909)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
RadyPowiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko.
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UZASADNIENIE
Przedkładany pod obrady Rady Powiatu Tucholskiego Program ma na celu jak najlepsze
wykonywanie zadań Powiatu Tucholskiego poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału
organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności zadań związanych z realizacją
zadań publicznych i dalszy wzrost udziału organizacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami
pozarządowymi, wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz
zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizacje.
W okresie od dnia 9.10.2017 r. do dnia 9.11.2017 r, projekt Programu był konsultowany
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz
Powiatu Tucholskiego. W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.
Dnia 12.10.2017 r. projekt Programu przekazany był do zaopiniowania Radzie Pożytku
Publicznego Powiatu Tucholskiego. Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 t.j. z późn.
zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Przewodnicząca
RadyPowiatu
Małgorzata Oller
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …/…/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia … 2017 r.

Program współpracy
Powiatu

Tucholskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
(Projekt po konsultacjach społecznych)
Preambuła
Zważywszy na to, że:
•

celem funkcjonowania Powiatu jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców,

•

istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności
lokalnej jest aktywność obywatelska mieszkańców,

•

obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia
w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,

•

dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych sprzyja
społecznych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,

•

działalność organizacji pozarządowych pozwala na efektywniejsze zaspokajanie
potrzeb konkretnych grup mieszkańców dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb
i podejmowaniu przedsięwzięć nie obejmowanych przez struktury Powiatu,

•

sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych pozwala na istotne odciążenie
sektora publicznego w realizacji niektórych zadań,

tworzeniu

więzi

Rada Powiatu Tucholskiego, w pełni przekonana o tym, że współpraca z organizacjami
pozarządowymi jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot oraz że współpraca z obywatelami powinna
realizowana być na zasadach partnerskich, podejmuje niniejszą uchwałę określającą kierunki
i sposoby współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.
§1. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a)

organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.);
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b)

ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.);

c)

programie - rozumie się przez to „Program współpracy Powiatu Tucholskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok”;

d) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.);
e) innych podmiotach - rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.);
f) powiecie - rozumie się przez to Powiat Tucholski;
g) urzędzie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tucholi;
h) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r.
poz. 1870 z póź. zm.).
2. Program obejmuje współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi na rzecz Powiatu Tucholskiego w zakresie zadań publicznych
realizowanych w 2018 roku.
3. Program określa formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy Powiatu Tucholskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokość środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację, a także podmioty odpowiedzialne za realizację programu
oraz sposoby oceny jego wykonania.
4. Program opracowano przy udziale organizacji pozarządowych w ramach konsultacji
społecznych w sposób zgodny z uchwałą nr XXXIX/302/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z
dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§2. Cele główne i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości
życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu poprzez
stwarzanie im możliwości demokratycznego uczestnictwa w życiu publicznym.
2. Celami szczegółowymi współpracy są:
1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców
powiatu;
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2) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych,
powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;
3) współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki
społecznej i gospodarczej Powiatu Tucholskiego, realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Tucholskiego oraz realizacji innych strategii powiatowych;
4) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zasięgiem sferę zadań
publicznych;
5) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność, poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;
6) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.
§3. Zasady współpracy
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i wzajemnego poszanowania
interesów partnerów współpracy:
1)

zasada pomocniczości oznacza, że powiat powierza lub wspiera realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2)

zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania
problemów i zadań;

3)

zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców powiatu,
wypracowaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do
realizacji oraz w ocenie ich wykonania;

4)

zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu powiatu i organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych;

5)

zasada jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania rozumiana jest
jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach
i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur.
§4. Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotowy zakres współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami określa art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Powiat

współpracuje

z

organizacjami
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pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres
współpracy.
§5. Formy współpracy
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ma charakter finansowy
i pozafinansowy.
2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;
b) wspieranie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
2) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.
3. Pozafinansowe formy współpracy dotyczą:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
a) wymianę informacji i współdziałanie w celu skutecznej efektywnej współpracy;
b) konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej tych
organizacji;
c) koordynację działań i realizację wspólnych przedsięwzięć i imprez;
d) udzielanie przez Starostę Tucholskiego honorowego patronatu działaniom lub
programom prowadzonym przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celach:
a) definiowania i opiniowania priorytetowych dla powiatu obszarów problemowych,
w rozwiązywanie których organizacje i inne podmioty mogą się włączyć jako eksperci
lub potencjalni realizatorzy zadania;
b) opiniowania ofert konkursowych, poprzez udział przedstawicieli organizacji
pozarządowych i innych podmiotów w Komisji Konkursowej do oceny ofert.
4. Inne formy współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego mogą obejmować:
1) pomoc dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów w prowadzeniu działalności
informacyjnej i promocyjnej w mediach, w tym zamieszczanie informacji na stronie
internetowej powiatu www.tucholski.pl ;
2) realizację wspólnych projektów i podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje
pozarządowe i inne podmioty wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska;
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3) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych w postaci
informowania o źródłach finansowania lub opiniowania wniosków o granty i dotacje;
4) umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
z preferencyjnych zasad uzyskania lokali na działalność statutową;

skorzystania

5) animowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów do wymiany doświadczeń
i prezentacji osiągnięć;
6) współorganizowanie spotkań dotyczących współpracy organów samorządu terytorialnego
powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
7) przyznawanie nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia.
§6. Priorytetowe zadania publiczne
Do priorytetowych obszarów współpracy Powiatu Tucholskiego z podmiotami Programu
w 2018 roku należą:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa;
3) działania na rzecz rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, czyli rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Powiecie Tucholskim;
4) działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
5) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym w szczególności w zakresie edukacji prozdrowotnej
i propagowania zdrowego trybu życia;
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym:
a) rozwoju sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim;
b) uczestnictwa w zawodach sportowych promujących Powiat Tucholski;
c) organizacji zawodów sportowych;
8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
a) prezentacja tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym;
b) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności
lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych;
c) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
d) wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw
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i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym;
9) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) promowanie idei wolontariatu,
12) wspieranie rozwoju pieczy zastępczej.
§ 7 . Okres realizacji programu
„Program współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" obowiązuje od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
§8. Sposób realizacji programu
Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:
1. Rada Powiatu Tucholskiego - w zakresie wyznaczania kierunków współpracy powiatu
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz określenia wysokości środków
przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje;
2. Zarząd Powiatu Tucholskiego - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, a w szczególności:
a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych powiatu,
b) ustalania i powoływania składu komisji konkursowej,
c) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie
rekomendacji komisji konkursowych,
d) informowania o sesjach Rady Powiatu Tucholskiego, podczas których omawiane
będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych;
3. Jednostki organizacyjne Powiatu Tucholskiego – w zakresie bieżącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a w szczególności:
a) przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
powiatu w dotyczącym ich zakresie,
b) współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi,
c) przyznawania środków PFRON na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
d) realizacja projektów partnerskich.
4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące
działalność w zakresie odpowiadającym działaniom powiatu.
§9. Wysokość środków planowanych na realizację programu
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Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w 2018 roku wynosi 85.000 zł, w tym:
1) 20.000 zł na otwarty konkurs ofert z zakresu „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” oraz zadania w tym zakresie realizowane w trybie
pozakonkursowym (art. 19a Ustawy),
2) 20.000 zł na otwarty konkurs ofert z zakresu „działania na rzecz ratownictwa i ochrony
ludności” oraz zadania w tym zakresie realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a
Ustawy),
3) 45.000 zł na zadania z zakresu aktywizacji zawodowej.
§10. Sposób oceny realizacji programu
1. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
3) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na
realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przez Powiat Tucholski,
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2. Bieżącym monitorowaniem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie
stanowiska Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz przedmiotowych Jednostek
Organizacyjnych.
3. Sprawozdanie zbiorcze, na podstawie danych przedstawionych przez właściwe stanowiska
urzędu, sporządzi Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa
Powiatowego w Tucholi.
4. Zarząd Powiatu Tucholskiego nie później niż do dnia 31 maja 2019 roku przedłoży Radzie
Powiatu Tucholskiego sprawozdanie z realizacji programu w roku 2018.
5. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 4 zostanie upublicznione na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej powiatu: www.bippowiat.tuchola.pl
§11. Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji
1. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowanie i przeprowadzone przez Wydział
Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Tucholi.
2. Przygotowanie programu obejmuje realizację w zaplanowanych terminach następujących
działań:
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1) opracowanie projektu Programu współpracy,
2) skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji poprzez upublicznienie na
stronie internetowej Powiatu Tucholskiego www.tucholski.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bippowiat.tuchola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
urzędu w okresie od dnia 9.10.2017 r. do dnia 9.11.2017 r.
3) zebranie uwag do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty (uwag nie zgłoszono),
4) rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu Tucholskiego uwag i opinii złożonych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty,
5) opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji Programu,
6) skierowanie projektu Programu współpracy do zaopiniowania Radzie Pożytku
Publicznego Powiatu Tucholskiego (uzyskano opinię pozytywną),
7) przedłożenie pod obrady Rady Powiatu Tucholskiego projektu uchwały.
§12. Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert
1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych
konkursów ofert.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Powiatu Tucholskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu, w terminie nie
krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w stosownych przepisach wynikających z ustawy.
4. Oferty należy przygotować według zasad określonych w ogłoszeniu o konkursie
zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Tucholskiego
5. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami
wynikającymi z ustawy.
§13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są przez Zarząd Powiatu Tucholskiego celem
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.
3. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie
odbywa się w zmniejszonym składzie, pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej
3 osoby.
4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
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5. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.
6. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursów ofert, dokonuje
następujących czynności:
1) zapoznaje się z listą podmiotów, które złożyły oferty,
2) każdy z członków Komisji składa oświadczenie o braku bezpośredniego powiązania
z organizacjami składającymi ofertę (np. członkowstwo, władze, zatrudnienie),
3) przewodniczący stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,
4) zatwierdza wyniki oceny formalnej dokonanej przez wydział starostwa lub jednostkę
organizacyjną powiatu prowadzącą konkurs,
5) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej
dokonuje indywidualnej oceny na karcie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym.
6) sporządza protokół z prac komisji,
7) po zapoznaniu się z treścią protokołu wszyscy obecni członkowie komisji podpisują
protokół.
7. Sporządzony protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po
terminie,
6) średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji,
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
7) propozycję rozstrzygnięcia konkursu,
8) podpisy członków komisji.
8. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia
konkursu zostanie przedstawiona jako rekomendacja Zarządowi Powiatu Tucholskiego,
który dokonuje ostatecznego wyboru i decyduje o wysokości dotacji.
9. Komisja konkursowa rozwiązuje się automatycznie z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§14. Postanowienia końcowe
1. Program ma charakter otwarty, zakłada możliwość uwzględnienia nowych form
współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.
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2. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie ustawy oraz uchwały
XXXIX/302/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
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/Projekt/
UCHWAŁA NR XXXIX/…../2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 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
2017 r. poz. 1868 t.j.)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1. W uchwale nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca
2017r. zmienionej uchwałą Nr XXXVII/223/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22
września 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 następującą zmianę:
1) 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 3.209.623,42 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 niższą niż szacunkowa wartością kosztorysu na realizację zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” realizowanego w
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” zasadne jest zmniejszenie kwoty do zabezpieczenia
w budżecie powiatu na rok 2018 z 3.800.000,00 zł na 3.209.623,42 zł.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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UCHWAŁA NR XXXIX/
/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2018.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, poz. 777) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 772)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za usuwanie pojazdów, z dróg na obszarze Powiatu
Tucholskiego, w trybie art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym, opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów
powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku,
o którym mowa w art. 130 a ust. 2 a wymienionej ustawy.
§ 2. Wysokość opłat, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28
października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich
przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2017 (Dz. U. Woj. Kuj. Pom. z 2016, poz. 3859).
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany
z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub
w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany
w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych
w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu
na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób
wymienionych w art. 8 ust. 2;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany
pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Pojazd może być usunięty z drogi, na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka
działającego podobnie do alkoholu,
b. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
używania pojazdu
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie
drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem
własnym powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 ww ustawy rada powiatu ustala corocznie,
w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz
wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy
odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego
usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych
w art. 130 a ust. 6 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 772). Na każdy rok kalendarzowy minister
właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat.
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Uchwalenie maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym pozwala na zabezpieczenie środków na obsługę
zadania przez wybrane przez powiat firmę wykonującą te zadania oraz ewentualne pokrycie
kosztów przechowywania, opłat sądowych czy kasacji pojazdów nie odebranych przez
właściciela.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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Załącznik do Uchwały Nr
/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia
2017 r.
1. Tabela opłat za usunięcie pojazdu i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj pojazdu
rower lub motorower
motocykl
pojazd o dopuszczalnej masie
do 3,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie
powyżej 3,5 t do 7,5 t
pojazd o dopuszczalnej masie
powyżej 7,5 t do 16 t
pojazd o dopuszczalnej masie
powyżej 16 t
pojazd
przewożący
niebezpieczne

całkowitej
całkowitej
całkowitej
całkowitej
materiały

Stawki kwotowe opłat
za usunięcie pojazdu
[zł]
110
218

Stawki kwotowe opłat
za przechowywanie
pojazdu [zł/dobę]
19
26

476

39

594

51

841

73

1239

133

1508

196

2. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu
w przypadku gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustały
przyczyny, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości
50% opłaty określonej w ustępie 1, przy uwzględnieniu rodzaju pojazdu.
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UCHWAŁA NR XXXIX/
/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
obiektów pływających na rok 2018.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656,
poz. 795), w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2018 r. (M.P. poz. 769)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok 2018 opłaty za:
1)
usunięcie w trybie art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych, statku lub innego obiektu pływającego z obszaru
wodnego Powiatu Tucholskiego:
a) roweru wodnego lub skutera wodnego – 54 zł;
b) poduszkowca – 105 zł;
c) statku o długości kadłuba do 10 m – 126 zł;
d) statku o długości kadłuba do 20 m – 157 zł;
e) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 208 zł
2)
przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego usuniętego, w trybie art.
30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
usuniętego z obszaru wodnego Powiatu Tucholskiego, za każdą dobę jego
przechowywania, w przypadku:
a) roweru wodnego lub skutera wodnego – 18 zł;
b) poduszkowca – 34 zł;
c) statku o długości kadłuba do 10 m – 54 zł;
d) statku o długości kadłuba do 20 m – 105 zł;
e) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 157 zł
§ 2. Opłaty określone w § 1 zawierają wszelkie składniki, w tym podatki.
§3. Traci moc uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia
28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2017 (Dz. U. Woj. Kuj.
Pom. z 2016, poz. 3858).
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.) statek lub inny obiekt pływający
może być usunięty na koszt właściciela w przypadku:
1)
jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,
2)
gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka
działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego.
Usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na
terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu jest zadaniem własnym
powiatu. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały,
wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, które
obowiązany jest pokryć właściciel.
Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. (M.P. poz.

769).
Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne
stawki opłat.
Uchwalenie maksymalnych stawek opłat za usunięcie statków i innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani
lub parkingu pozwala na zabezpieczenie środków na obsługę zadania przez wybrane przez powiat
firmę wykonującą te zadania oraz ewentualne pokrycie kosztów przechowywania, opłat sądowych
czy kasacji nie odebranych przez właściciela.
Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi
Tucholskiej w Tucholi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 162 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
w Tucholi w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Tucholi, wchodzącą w skład
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1
w Tucholi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 162 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego

prowadzącej

dotychczasową

zasadniczą

szkołę

zawodową,

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, do stwierdzenia jej
przekształcenia w branżową szkołę I stopnia z dniem 1 września 2017 r.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, branżowe szkoły I stopnia stają się z dniem 1 września
2017 r. szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm).
Zatem, dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tucholi, funkcjonująca
w strukturach Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
w Tucholi, z dniem 1 września 2017 r. staje się trzyletnią Branżową Szkołą I stopnia Nr 1
w Tucholi wchodzącą w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi
Tucholskiej w Tucholi.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I stopnia
Nr 1 w Tucholi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi
Tucholskiej w Tucholi.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty
- Połczyńskiego w Tucholi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 162 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty –
Połczyńskiego w Tucholi w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Tucholi wchodzącą
w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty –
Połczyńskiego w Tucholi, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2
w Tucholi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 162 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego

prowadzącej

dotychczasową

zasadniczą

szkołę

zawodową,

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, do stwierdzenia jej
przekształcenia w branżową szkołę I stopnia z dniem 1 września 2017 r.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, branżowe szkoły I stopnia stają się z dniem 1 września
2017 r. szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm).
Zatem, dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tucholi, funkcjonująca
w strukturach Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty –
Połczyńskiego w Tucholi, z dniem 1 września 2017 r. staje się trzyletnią Branżową Szkołą
I stopnia Nr 2 w Tucholi wchodzącą w skład Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I stopnia
Nr

1

w

Tucholi

wchodzącej

w skład

Zespołu

Szkół

Licealnych

i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 162 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach w Branżową
Szkołę I stopnia w Śliwicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I stopnia w Śliwicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 162 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego

prowadzącej

dotychczasową

zasadniczą

szkołę

zawodową,

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, do stwierdzenia jej
przekształcenia w branżową szkołę I stopnia z dniem 1 września 2017 r.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, branżowe szkoły I stopnia stają się z dniem 1 września
2017 r. szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm).
Zatem, dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tucholi, funkcjonująca
w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, z dniem 1 września 2017 r.
staje się trzyletnią Branżową Szkołą I stopnia w Śliwicach, wchodzącą w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I stopnia
w

Śliwicach

wchodzącej

w skład

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Śliwicach.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 162 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Tucholi w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Tucholi wchodzącą w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi, o której mowa w art. 18
ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59 z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia
w Tucholi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 162 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego

prowadzącej

dotychczasową

zasadniczą

szkołę

zawodową,

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, do stwierdzenia jej
przekształcenia w branżową szkołę I stopnia z dniem 1 września 2017 r.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, branżowe szkoły I stopnia stają się z dniem
1 września 2017 r. szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2
lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Zatem, dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Tucholi, funkcjonująca
w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi, z dniem 1
września 2017 r. staje się trzyletnią Branżową Szkołą Specjalną I stopnia w Tucholi
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły
Specjalnej I stopnia w Tucholi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Tucholi.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Tucholi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 172 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Tucholi w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Tucholi
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski
Przysposabiającej do Pracy w Tucholi.

trzyletniej

Szkoły

Specjalnej

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 172 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w
drodze uchwały, do stwierdzenia jej przekształcenia w szkołę specjalną przysposabiającą
do pracy z dniem 1 września 2017 r.
Zatem, dotychczasowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Tucholi,
funkcjonująca w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi,
z dniem 1 września 2017 r. staje się trzyletnią Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy
w Tucholi wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Tucholi.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 172 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Tucholi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Tucholi.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład
Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 174 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład
Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi w Szkołę Policealną
w Tucholi wchodzącą w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
w Tucholi, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Policealnej w Tucholi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 174 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30
listopada 2017 r. w drodze uchwały, do stwierdzenia jej przekształcenia w szkołę policealną,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy

- Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, szkoła policealna staje się z dniem 1 września 2017 r.
szkołą ponadpodstawową.
Zatem, dotychczasowa Szkoła Policealna w Tucholi, funkcjonująca w strukturach
Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, z dniem 1 września 2017 r. staje
się Szkołą Policealną w Tucholi wchodzącą w skład Tucholskiego Centrum Edukacji
Zawodowej w Tucholi, dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie
średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Policealnej w
Tucholi wchodzącej w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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PROJEKT/UCHWAŁA NR XXXIX/…./2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Tucholi
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 949)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Tucholi wchodzącą w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi, o której mowa w art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm.).
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały następuje z dniem
1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Tucholi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 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
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60 z późn. zm.), który obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do
dnia 30 listopada 2017 r. w drodze uchwały, do stwierdzenia jej przekształcenia w
ośmioletnią szkołę podstawową z dniem 1 września 2017 r.
Zatem, dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Tucholi,
funkcjonująca w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi,
z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową Specjalną w Tucholi
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi.
Nazwa przekształconej szkoły jest zgodna z zasadami określonymi w § 1 i § 21
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649).
Na mocy art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej
Specjalnej

w

Tucholi

wchodzącej

w skład

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

Wychowawczego w Tucholi.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Oller
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–

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych
podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 27 października 2017 roku.

Pani Anna Ziegler – radna
1. Jest już po wstępnych rozmowach z panem Wicestarostą. Chciałaby nawiązać do przejazdów
autobusowych łączących nasz Powiat z Bydgoszczą ze względu na to, że w tej chwili takiego
kontaktu generalnie nie ma. Wnosi o zapytanie władz PKS Bydgoszcz, który organizuje
przejazdy na dalszych trasach, czyli trasach pospiesznych, czy byłaby możliwość wprowadzenia
czegoś takiego jak przystanek na żądanie. Chodzi o to, że autobus się w Pruszczu
nie zatrzymuje, bo zatrzymuje się w Tucholi, Gostycynie i Mąkowarsku, ale czy byłaby
możliwość, aby on się zatrzymywał w Pruszczu na znak dany przez osobę stojącą, bo są to
sporadyczne przypadki. Wtedy wiadomo, że byłby kłopot z zakupem biletów, ale nawet te osoby
byłyby w stanie płacić za bilet z wcześniejszej stacji. Nie wie czy jest to w trakcie rozmów, czy ta
sprawa była już poruszana.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego.
Pan Andrzej Myszkowski – radny
1. Przy drodze jak się zjeżdża z Bysławka na drogę 240 po prawej stronie jest cmentarz. Tam
w tej chwili pracownicy zakładu pana Kiedrowskiego parkują po kilkaset samochodów.
W okresie takim przedświątecznym mieszkańcy i przyjezdni goście nie mają za bardzo gdzie
zaparkować, czy nawet się zatrzymać, by jakąś starszą osobę wypuścić na cmentarz. Czy można
byłoby przy murach tego cmentarza chociaż czasowo ustawić znak zakazu zatrzymywania się
lub postoju na ten okres taki przed świętami i parę dni po?
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto, Zarząd Powiatu w tej sprawie
przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że sprawa parkowania przy cmentarzu
jest znana Zarządowi Dróg Powiatowych. Na chwilę obecną po stronie cmentarza
usytuowany jest znak zakazu. Ograniczenie po drugiej stronie zostało zgłoszone do
Komisji ds. Oznakowania przy Starostwie Powiatowym w Tucholi.
Pani Dorota Gromowska – radna
1. Prosi o wyrysowanie znaku poziomego w środku drogi Karczewo – Przyrowa. Było to
przedmiotem rozmów i prośby mieszkańców na zebraniu wiejskim.
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Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto, Zarząd Powiatu w powyższej sprawie
przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że sprawa wyrysowania linii
środkowej na drodze powiatowej Karczewo – Przyrowa została przełożona na przyszły
rok, na okres wiosenno – letni. W chwili obecnej warunki pogodowe nie pozwalają na
wykonanie ww. prac, stąd taka decyzja.
2. Prosi o uporządkowanie przy drogach powiatowych, ponieważ po nawałnicy porządkowane są
pasy przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych i bardzo często nieczystości spływają
z tych pasów na jezdnię. Może to być niebezpieczne dla kierowców prowadzących pojazdy,
szczególnie rano, kiedy jest ciemno, a ludzie jadą do pracy.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto, Zarząd Powiatu w tej sprawie
przekazał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że ZDP porządkuje pas drogowy na
terenie całego powiatu, a w szczególności na terenach dotkniętych nawałnicą.
Pan Andrzej Urbański – radny
1. Prosi, aby w ramach możliwości finansowych Zarządu Dróg Powiatowych zwiększyć trochę
zakres prac i uzupełnienie poboczy z Tucholi do Tlenia.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto, Zarząd Powiatu w powyższej sprawie
przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że pobocza na wskazanej trasie jakiś
czas temu zostały wyrównane. Zarząd Dróg Powiatowych zdaje sobie sprawę, że to tylko
na pewien czas. ZDP będzie monitorować pobocza na drodze 1015C i w ramach
możliwości uzupełniać ubytki.
2. Przypomniał sprawę na drodze z Rosochatki do Lipowej w miejscowości Lipowa przy stodole.
Część prac tam została wykonana, za co dziękuje bardzo. Jednak przy stodole na zakręcie
brakuje jeszcze dosyć spory fragment jezdni.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto, Zarząd Powiatu w tej sprawie
przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
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Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że sprawa ubytków na drodze
powiatowej Lipowa – Rosochatka jest monitorowana. ZDP w miarę możliwości uzupełni
ubytki masą.
Pani Małgorzata Oller – Przewodnicząca Rady
1. Powtórzyła interpelację za radnym Andrzejem Urbańskim, dotyczącą drogi Tuchola – Tleń. To
pobocze jest jakie jest. Stwarza ono niebezpieczeństwo i prośba, aby w miarę możliwości coś
z tym zrobić. Ten temat był już wielokrotnie podejmowany, ale realia są takie jakie są i pobocze
dalej jest niebezpieczne.
Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Zenona
Poturalskiego Wicestarostę Tucholskiego. Ponadto, Zarząd Powiatu w powyższej sprawie
przekazał Pani Przewodniczącej odpowiedź otrzymaną od p.o. Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Tucholi, w której poinformowano, że pobocza na wskazanej trasie jakiś
czas temu zostały wyrównane. Zarząd Dróg Powiatowych zdaje sobie sprawę, że to tylko
na pewien czas. ZDP będzie monitorować pobocza na drodze 1015C i w ramach
możliwości uzupełniać ubytki.

Zarząd Powiatu Tucholskiego
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