Protokol Nr 10412008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 1 wne3nia 2008 r.

Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Jacek Lorczak
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd podjql uchwalq Nr 104122312008 w sprawie likwidacji Srodkow
tnvalych i pozostatych Srodkow tnvalych Starostwa Powiatowego w Tucholi.
Jak poinformowal Pan Jacek Lorczak uchwala dotyczy likwidacji sprzqtu
komputerowego, ktory nie nadaje siq juz do uzytku, gdyz jest uszkodzony lub
przestarzaly (3-0-0).
2. Zarzqd podjql uchwalq Nr 104122412008 w sprawie przekazania sprzqtu i
oprogramowania komputerowego nalezqcego do Starostwa Powiatowego
w Tucholi (3-0-0). Jak poinformowal Pan Jacek Lorczak uchwala dotyczy
przekazania sprzqtu i oprogramowania zakupionego ze Srodkow PFRON do
obslugi zadan zwiqzanych z Panstwowym Funduszem Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych.
3. Zarzqd podjql uchwalq Nr 104122512008 w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespolu Szkol Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (3-0-0). Po
uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej ZSLiA i Kuratorium
OSwiaty Zarzqd powolal na Dyrektora ZSLiA Paniq Reginq Wrqbel na okres
3 lat.
4. Zarzqd podjql uchwalq Nr 104122612008 w sprawie ustalenia wysokoSci
dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespolu Szkol Licealnych
i Agrotechnicznych (3-0-0).
5. Zarzqd podjql uchwalq Nr 1041226A/2008 w sprawie ustanowienia
pelnomocnika ds. Przygotowania Projektu ,,Bory Tucholskie - w labiryntach
natury" (3-0-0). Na pelnomocnika Zarzqd powolal Pana Macieja Kordq
Naczelnika Wydzialu Promocji i Rozwoju Powiatu.
6. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Rektora Wyzszej Szkdy Zarzqdzania
~rodowiskiemw Tucholi w sprawie wyrazenia zgody na wykonanie prac
remontowych w budynku mieszczqcym siq przy ul. Pocztowej 13. Prace
wnioskowane przez rektora majq polegat na wykonaniu izolacji zewnetrznej
budynku w miejscu, gdzie mieSci siq sala nr 11 jak rowniez na naprawie
zagrzybionego podloza. Zarzqd w tej sprawie wystqpi o zgodq do NadleSnictwa
Tuchola zgodnie z umowq uzytkowania tej nieruchomoSci.

7. Zarzqd rozpatrzyl wniosek Komendy Powiatowej Policji w Tucholi
o dofinansowanie zakupu paliwa dla policji. Zarzqd zdecydowal o udzieleniu
pomocy rzeczowej dla KPP w Tucholi w postaci paliwa o wartoSci 2000 zl.
8. Zarzqd zapoznal s i z~ pismem Prezesa PRFON dotyczqcym wejScia w iycie
przepisow umozliwiajqcych zlecanie przez staroste zadan z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej fundacjom i stowarzyszeniom.
9. Zarzqd zapoznal s i ~ z wnioskiem Tucholskiego OSrodka Kultury
o dofinansowanie autokaru na spotkanie seniorow ,,Zlota iycia jesieli". Zarzqd
zaopiniowal pozytywie wniosek i skierowal tq sprawe do realizacji do
Wydziah Edukacji.
10.Zarzqd zapoznal sic z pismem KRUS w Warszawie dotyczqcym lokalizacji
placowki terenowej w Sqpolnie Krajenskim. Zarzqd wystqpi ponownie do
Dyrektora KRUS z proSbq o informacjq jakie czynniki zadecydowaly o takiej
lokalizacji.
Na tym protokol zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska
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