Protokol Nr 9712008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 31 lipca 2008 r.
Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowiriski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Hufca ZNP w Tucholi w spra~vie
ufundowania sztandaru dla hufca w Tucholi. Zarzqd pozytywnie zaopiniowal
wniosek i zaproponowal kwotq 1500 zl. W tej sprawie zostanie skierowany
projekt uchwaly na najblizszq sesjg Rady Powiatu Tucholskiego.
2. Zarzqd zapoznal siq z pismein Naczelnika Wydzialu Geodezji i Kartografii
Jerzego Szwankowskiego w sprawie propozycji likwidacji gospodarstwa
pomocniczego Powiatowego Zakladu Uslug Geodezyjno - Dokutnentacyjnycl~,
utworzenia stanowiska kierownika Powiatowego OSrodka Dokumeiltacji
Geodezyjne-j i Kartograficznej. Naczelnik zwraca siq rowniez z wnioskiein
o skrocenie okresu stazu osobie pracujqcej na stazu w Wydziale Geodezji i
Kartografii i zatrudnienie jej. Zarzqd rozwazy kwestie zwiqzane z likwidac-jq
gospodarstwa poinocniczego przy przygotowywaniu projektu budzetu na
przyszly rok. OdnoSnie zatrudnienia osoby bqdqcej na stazu zostailie
przeprowadzony konkurs na sta~lowiskow wydziale.
3. Zarzqd podjql uchwalq Nr 97120712008 w sprawie przyjqcia inforinac.ji
z wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za I1 kwartal 2008 roku (3-0-0).
4. Zarzqd podjql uchwalq Nr 97120812008 w sprawie zmian budzetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok (3-0-0). Zmiany dotyczq zwiqkszenia Srodk6w dla
PINB i w edukacji w zwiqzku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, a
takze przeniesienia Srodk6w miqdzy fj wydatkbw.
5. Zarzqd zapoznal siq z infonnacjq dotyczqcq kosztow funkcjonowania proinu
,,Koronowo". W zwiqzku ze wzrostem kosztow paliwa wykonawca Swiadczqcy
uslugi przewozu os6b i pojazdow wynegocjowal wyzszq stawkq za
przepracowanq godzinq. W zwiqzku z tym udzial w kosztach dla Powiatu
Tucholskiego wzroinie o 1100 zl. W tej sprawie ~nusizostad. podjqta uchwala
Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie zmiany budzetu na 2008 roku.
6. Zarzqd podjql uchwalq Nr 97120912008 w sprawie powolania na stailowisko
Dyrektora Doinu Dziecka w Tucholi (3-0-0). Zarzqd powolal na to stailowisko
Paniq Ewq Kiersznickq wylonionq w drodze konkursu.
7. Zarzqd podjql uchwalq w sprawie powierzenia obowiqzkow Dyrektora Zespolu
szk6l Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. W zwiqzku z przejiciein na
emeryturq dotychczasowego Dyrektora Pani Reginy Wrqbel Zarzqd powierzyl

obowiqzki Dyrektora Pani Irenie Gabrych do czasu wylonienia dyrektora
w drodze konkursu.
8. Zarzqd Podjql uchwalq Nr 97/21 112008 w sprawie ziniany harlnonogramu
realizacji dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Tucholskiego na 2008 roku
(3-0-0)
9. Zarzqd Powiatu zapoznak siq z wyjaSnieniaini w zwiqzku z odwolanianii
dotyczqcylni likwidacji barier architektonicznych ze Srodkow PFRON. Zarzqd
odniosl siq pozytywnie do otrzyinanych wyjaSnien z wyjqtkiein sprawy Pana
Czeslawa Szmelter, gdzie Zarzqd ma zapytanie czy wszczepiona endoproteza
jest endoprotezq stawu biodrowego. Jezeli potwierdzq siq infornlacje
o posiadaniu przez tq osobq wskazanej endoprotezy Zarzqd prosi
o przeanalizowanie czy nie byloby zasadne udzielenie dofinansowania.
10. Zarzqd zapoznal siq z protokolem kontroli przeprowadzonej przez Raclq
Nadzorczq Sp61ki ,,Szpital Tucholski" na Oddziale Ginekologiczno Polozniczym.
11.Zarzqd zapoznal siq z pislnem Dyrektora PUP w sprawie zwiqkszeilia budzelu w
zwiqzku z koniecznosciq wylniany okien. Pani Skarbnik poinformowala, ze
wniosek ten wynika z przewidywan, ze koszty obecnie toczqcych siq prac
remontowych mogq by6 wyzsze od przewidywanych i w zwiqzku z t y ~ ninoze
zabraknqe Srodkow na wyminq okien. Zarzqd rozpatrzy sprawq, kiedy zakonczy
siq trwajqcy remont.
12.Zarzqd zapoznal siq z pis~nem MOPS w Gdyni w sprawie podpisania
porozumienia w sprawie ponoszenia kosztciw pobytu dziecka z powiatu
tucholskiego w rodzinie zastqpczej w Gdyni od dnia 22 czerwca 2007 roku.
MOPS w Gdyni oczekuje podpisania porozumienia z dniern urnieszczenia
dziecka w rodzinie zastqpczej mimo, ze nie poinformowal o tyin fakcie
tutejszego PCPR. Zarzqd przekazal sprawq do rozpatrzenia do radc6w prawnych.
13. Zarzqd zapoznal siq z pis~nemGminy Kqsowo w sprawie udzielenia poinocy dla
poszkodowanych w wyniku gradobicia. Zarzqd zapoznal siq takze z wnioskaini
Koinisji Rolnictwa, LeSnictwa i Ochrony ~rodowiskaw tej sprawie. Zarzqd
pozytywnie odniosl siq do wniosku i zaproponowal przekazailie kwoty 10.000 zl
Gininie Kqsowo na pomoc dla poszkodowanych. Zarzqd skieruje w tej sprawie
uchwalq na sesjq Rady Powiatu Tucholskiego.
14. Wicestarosta poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
- po
przeprowadzeniu postqpowania wyjainiajqcego w sprawie podpisailia
aneksu z OPGK dotyczqcego przesuiliqcia lerminu realizacji zadania ustaiono,
ze aneks ten ~ n o z ezostad podpisany,
- dnia 18 lipca br. w Bydgoszczy uczestniczyl wraz z pracownikami Referatu
Budownictwa w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury. Spotkanie dotyczylo
glownie architektow i pro-jektantow, ~nniejkwestii adininistracyjnych,
- dnia 18 lipca uczestniczyl takze w spotkaniu w Charzykowach dotyczqcyin
rezerwatu biosfery,
- dnia 21 lipca br. uczestniczyl w sesji Rady G~niny Kqsowo dotyczqcqj
gradobicia. W sesji tej uczestniczylo wiele os6b reprezentujqcych rozne
szczeble wladzy, przedstawiciele instytucji, poslowie,

22 lipca br. odbylo siq spotkanie z delegacjq holenderskq w Doinu
Dziecka, w spotkaniu uczestniczyl takze Czlonek Zarzqdu Boguslaw Szramka,
- dnia 22 lipca br. by1 telefon z Urzqdu Wo.jewodzkiego w sprawie wspolnego
spotkania Rady Powiatu i Rady Miejskiej w sprawie obwodnicy, Wicestarosta
przekazal informacjq, ze spotkanie takie bqdzie moglo odbyc siq najwczei~liej
we wrzeiniu,
- dnia 23 lipca br. prowadzil rozmowq z p. Zielaznym na te~natprolnu na
Zalewie Koronowskim - rozmowa dotyczyla os6b do szkolenia,
- dnia 23 lipca br. odbyl spotkanie w sprawie Dnia Kukurydzy,
- dnia 24 lipca uczestniczyl w wojewodzkich obchodach Swiqta Policji,
- dnia 25 lipca uczestniczyl w obchodach swiqta Policji w Tucholi, odbylo siq
uroczyste przekazanie przez powiat radaru,
- dnia 30 lipca odbylo siq spotkanie w Urzqdzie Marszalkowskim, spotkanie
dotyczylo glownie drog krajowych i wo~jewodzkichoraz propozycji inwestycji
na drogach powiatowych, Wicestarosta pytal o drogi 237 i 239, zdeklarowano.
ze bqdq robione, byla tez poruszana kwestia przeprowadzenia wywiadu na
teinat zainteresowania w sprawie obligacj i,
- dnia 30 lipca uczestniczyl w spotkaniu w Starostwie Powiatowych w ~ w i e c i u
- rozmowa ze Starostq ~ w i e c k i mdotyczyla planow likwidacji tzw. funduszu
wsparcia i przekazania tych irodkow na fuildusz obligacy-iny (fundusz mialby
polegad na wspolnej e~nisjipoprzez Urzqd Marszalkowski, co mialoby obrlizyc
koszty emisji),
- dnia 29 lipca uczestniczylem w spotka~liudotyczqcym progralnu w labiryntach
natury, trudno by10 uzyskac konkretne odpowiedzi na stawiane yrzez nas
pytania, ustalono, ze moze nastqpie podpisanie urnowy po przekazarliu
poprawionego harmonogramu i zalqcznikow.
15. Starosta poinformowal, ze zostala zlozona oferta na Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalono, ze rozinowa z kandydatem odbedzie siq
w poniedzialek 4 sierpnia br.
Na posiedzenie przybyl p. Zen011 Poturalski Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych.
16.Pan Zenon Poturalski poinformowal, ze w zwiqzku z podpisanie~n
rozporzqdzenia w sprawie nowelizacji prograinu Natura 2000 planowane
inwestycje muszq bye zweryfikowane w tym kontekicie. Sq przygotowywane
studia wykonalnoici. Trzeba podjqk decyzjq, jakie wnioski skladamy. Wo-it
Gminy Kqsowo zwrocil sic z wnioskiem o zrealizowanie chodnika przy
ul. Chojnickiej w Kqsowie i zadeklarowal wiqkszy udzial niz ten okreilony
w porozumieniacl~z gminami.
Starosta poprosil o poinforinowanie pozostalych gmin o takiej ~nozliwoicina
najblizszym spotkaniu wojtow.
Pan Zenon Poturalski poinformowal w sprawie odwodnienia Trutnowa, ze jest
projekt na kanalizacje deszczowq i sanitarnq. Sq to dwa odrebne pro-jekty
powiatu i gminy i mogq bye realizowane razem lub osobno. Zostala
przeprowadzona rozmowa z wojtem gmirly Lubiewo na temat wspcilnej
realizacji, gdyz bylaby inozliwoid pozyskania dofinansowania z Funduszu
Ochrony Srodowiska. W t y ~ nroku ginina nie ma zabezpieczonych Srodkbw na
ten cel i planujq na przyszly rok.
- dnia

Starosta zwrocil uwagq. ze nie mamy gv'arancji. ze to zostanie wykonane w
przysziym roku przez gming.
Uzgodniono, ze zostanie przygotowane 7orozumienie z Gminq Lubiewo. ze
jezeli realizacja nastagi w przyszlym roicu to wspolnie, a jezeli gmina nie bqdzie
realizowac kanalizacji sanitarnei to powiat ~ ~ y k o tylko
n a kanalizacjq deszczowq.
17. Sekretarz poinformowai o nastqpujqcych sprawach:
- uczestniczyl w spotkaniu w Urzgdzie Marszalkowskim w Toruniu w
sprawie informatyzacji urzqdow. Na spotkaniu zwrocono uwagq, ze
uruchomiona przez KPSI elektroniczna skrzynka podawacza nie jest
wykorzystywana przez interesantow, sq tylko wejicia testowe. W spotkaniu
uczestniczyla firma, ktora planuje opracowaC program do elektronicznego
obiegu dokumentow, ktory m.in. rozwiqzalby problem koniecznoici
kilkakrotnego wprowadzania przetargow w celu spelnienia wymogow
prawnych dotyczqcych oglaszania przetargow.
- nalezy rozliczyC czas pracy w muzeum, gdyz w sezonie letnim, gdzie
muzeum jest otwarte takze weekendy, pracujqce tam osoby maja wiele
nadgodzin.
18.Pan Krzysztof Szulczyk przedstawil sprawq przejicia miedzy ulicami Pocztowq i
Karasiewicza (obecnie przez ZSO). Poinformowal, ze z pracownikiem Urzqdu
Miejskiego odbyl wizjq lokalnq w miejscu, gdzie ewentualnie mialoby siq
mieiciC przejicie. Koszy wykonania takiego przejicia sq na tyle wysokie, ze na
dzien dzisiejszy gmina Tuchola nie widzi mozliwoici wykonania tego zadania.
Na tym protokol zakonczono
Protokoiowaia:
Katarzyna Puczy~iska
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