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Pan(i) Radny(a)
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Zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu
19 września 2008 r. (piątek) o godz. 900 w sali 30 Starostwa Powiatowego w Tucholi,
ul. Pocztowa 7.
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o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi
podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania
udziału w pracach Rady Powiatu.
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2006 Rady Powiatu
Tucholskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie oddelegowania dwóch Radnych
Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …………68
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2007 Rady Powiatu
Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Powiatu Tucholskiego na rok 2008 …………………………………………...………69
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
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Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Łangowski
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Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu
oraz działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
I. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu zostały przekazane Wojewodzie.
Uchwały z poprzedniej sesji, wobec których w ramach nadzoru Wojewoda nie zgłosił
żadnych zastrzeżeń, są realizowane.
II. Od ostatniej sesji Rady Powiatu Zarząd Powiatu odbył 14 posiedzeń, na których
podjęto 36 uchwał. W siedmiu posiedzeniach nie uczestniczył 1 z członków Zarządu
ze względu na przebywanie na urlopie.
III. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.06.2008 r.
1. Zarząd podjął uchwałę Nr 93/192/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
(4-0-0). Uchwałą upoważniono Panią Anielę Czyżyk – Dyrektora Zespołu
Szkół Leśnych w Tucholi do zawarcia i realizacji projektu Europejski Las nr
PL/08/LLP – LDV/IVT/140249 w ramach programu Uczenie się przez całe
życie – LEONARDO DA VINCI.
2. Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Śliwice o wyrażenie opinii
dotyczącej zaliczenia drogi Śliwiczki – Sarnia Góra do kategorii dróg
gminnych. Uchwałą Nr 93/193/2008 Zarząd wydał pozytywną opinię w tej
sprawie (4-0-0).
IV. Na posiedzeniu w dniu 30.06.2008 r.
3. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/194/2008 w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 r. (3-0-0).
4. Zarząd podjął uchwałę Nr 94/195/2008 w sprawie zmiany harmonogramu
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r. (3-0-0).
5. Zarząd zapoznał się z pismem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi
w sprawie przekazania stołu konferencyjnego i 14 krzeseł, które były na
wyposażeniu sali nr 30 Starostwa Powiatowego.
Zarząd podjął uchwałę Nr 94/196/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
mienia (3-0-0).
V. Na posiedzeniu w dniu 08.07.2008 r.
6. Zarząd zapoznał się z ofertami, które wpłynęły do konkursu nr 2 w zakresie
kultury. Zarząd podjął uchwałę Nr 95/198/2008 w sprawie przyznania dotacji
ze środków na sport (4-0-0).
7. Zarząd
rozpoznał wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dzieci w placówce
opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka w Tucholi. Zarząd zapoznał się z
opinią radcy prawnego w tej sprawie.
Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/199/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
8. Zarząd
rozpoznał wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie
zastępczej. Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego w tej sprawie.
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Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/200/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
9. Zarząd
rozpoznał wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie
zastępczej. Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego w tej sprawie.
Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/201/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
10. Zarząd rozpoznał wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie
zastępczej. Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego w tej sprawie.
Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/202/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
11. Zarząd rozpoznał wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dziecka w placówce
opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka w Tucholi. Zarząd zapoznał się z
opinią radcy prawnego w tej sprawie.
Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/203/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
12. Zarząd rozpoznał wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dzieci w placówce
opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka w Tucholi. Zarząd zapoznał się z
opinią racdy prawnego w tej sprawie.
Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/204/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
13. Zarząd rozpoznał wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie umorzenia należności z tytułu pobytu dziecka w placówce
opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka w Tucholi. Zarząd zapoznał się z
opinią radcy prawnego w tej sprawie.
Zarząd Podjął uchwałę Nr 95/205/2008 w sprawie umorzenia wierzytelności
Powiatu Tucholskiego (4-0-0).
VI. Na posiedzeniu w dniu 14.07.2008 r.
14. Zarząd podjął uchwałę Nr 96/206/2008 w sprawie w sprawie organizacji,
składu, trybu pracy oraz obowiązków członków komisji przetargowej.
Uchwała dotyczy zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych w
ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012” (4-0-0). Zarząd wystąpi do
Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji zadania. Ze
względu na procedury przetargowe nie jest możliwe wykonanie tego zadania
w planowanym terminie.
VII. Na posiedzeniu w dniu 31.07.2008 r.
15. Zarząd podjął uchwałę Nr 97/207/2008 w sprawie przyjęcia informacji
z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za II kwartał 2008 roku (3-0-0).
16. Zarząd podjął uchwałę Nr 97/208/2008 w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok (3-0-0). Zmiany dotyczą zwiększenia środków dla
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PINB i w edukacji w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
a także przeniesienia środków między § wydatków.
17. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą kosztów funkcjonowania promu
„Koronowo”. W związku ze wzrostem kosztów paliwa wykonawca
świadczący usługi przewozu osób i pojazdów wynegocjował wyższą stawkę
za przepracowaną godzinę. W związku z tym udział w kosztach dla Powiatu
Tucholskiego wzrośnie o 1100 zł. W tej sprawie musi zostać podjęta uchwała
Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie zmiany budżetu na 2008 roku.
VIII. Na posiedzeniu w dniu 26.05.2008 r.
18. Zarząd podjął uchwalę Nr 97/209/2008 w sprawie powołania na stanowisko
Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi (3-0-0). Zarząd powołał na to stanowisko
Panią Ewę Kiersznicką wyłonioną w drodze konkursu.
19. Zarząd podjął uchwałę Nr 97/210/2008 w sprawie powierzenia obowiązków
Dyrektora Zespołu szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (3-0-0).
W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Dyrektora Pani
Reginy Wrębel Zarząd powierzył obowiązki Dyrektora Pani Irenie Gabrych do
czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu.
20. Zarząd Podjął uchwałę Nr 97/211/2008 w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 roku
(3-0-0)
21. Zarząd zapoznał się z pismem Gminy Kęsowo w sprawie udzielenia pomocy
dla poszkodowanych w wyniku gradobicia. Zarząd zapoznał się także z
wnioskami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w tej
sprawie. Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku i zaproponował
przekazanie kwoty 10.000 zł Gminie Kęsowo na pomoc dla poszkodowanych.
Zarząd skieruje w tej sprawie uchwałę na sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
IX. Na posiedzeniu w dniu 04.08.2008 r.
22. Zarząd podjął uchwałę Nr 98/212/2008 w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego (3-0-0).
23. Zarząd podjął uchwałę Nr 98/213/2008 w sprawie ustalenia wysokości
dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu
Tucholskiego (3-0-0).
24. W związku z przejściem na emeryturę Pani Reginy Wrębel dotychczasowego
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych zostanie ogłoszony
konkurs na to stanowisko.
25. Pani Sylwia Sobczak poinformowała, że rusza projekt dotyczący dokształcania
nauczycieli. Możemy otrzymać ok. 1 mln zł. Mamy 61 partnerów (gminy,
także powiatu bydgoski). Udział własny wynosi 15%.
X. Na posiedzeniu w dniu 11.08.2008 r.
26. Zarząd podjął uchwałę Nr 99/214/2008 powołania na stanowisko Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (4-0-0). Zarząd na to

5

stanowisko powołał Panią Joannę Hanczewską, która została wyłoniona w
drodze konkursu.
27. Pan Krzysztof Szulczyk przedstawił informację dotyczącą rozstrzygnięcia
przetargu na realizację zadania polegającego na budowie boisk sportowych
wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym w ramach programu Moje Boisko –
Orlik 2012. Kwota uzyskana w przetargu jest wyższa od tej przewidywanej w
kosztorysie i w związku z tym Zarząd wystąpi do Ministerstwa Sportu i
Turystyki z zapytaniem czy możemy dokonać ograniczenia ilości kontenerów
w budynku zaplecza, mając na względzie fakt, że takie zaplecze znajduje się w
szkole.
28. Pani Skarbnik poinformowała, że Powiat Tucholski otrzymał od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji 280 tys. zł na rozwój społeczeństwa
informacyjnego. Przyznane pieniądze są wynikiem złożonego w zeszłym roku
przez Starostwo Powiatowe w Tucholi wniosku do MSWiA pn.
„Społeczeństwo Informacyjne Elementem Rozwoju Powiatu”. Uzyskane
środki finansowe pomogą w znaczący sposób przyspieszyć rozwój
społeczeństwa w naszym regionie. Celem projektu jest: rozwój społeczeństwa
informacyjnego poprzez utworzenie nowoczesnej płaszczyzny do realizacji eusług dla mieszkańców (przede wszystkim z terenów wiejskich)
i przedsiębiorców, udoskonalenie wewnętrznych procesów pod kątem lepszej
obsługi klienta, udostępnienie pierwszych usług bazujących na płaszczyźnie
elektronicznej.
Najważniejszym punktem realizacji projektu będzie zapewnienie
mieszkańcom bezpłatnych punktów dostępowych, w każdej gminie Powiatu
Tucholskiego, do szerokopasmowego Internetu ( e-usługi )oraz ustanowienie
centralnego Punktu Obsługi Interesanta.
Realizacja projektu pomoże zharmonizować rozwój Powiatu Tucholskiego
z innymi regionami Polski, jak również Europy. Projekt ma być zrealizowany
do końca 2009 roku.
XI. Na posiedzeniu w dniu 14.08.2008 r.
29. Zarząd podjął uchwałę NR 100/216/2008 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tucholskiego na Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (4-0-0). Zarząd na
Zgromadzenie Wspólników, które ma się odbyć dnia 14 sierpnia br. udzielił
pełnomocnictwa
Piotrowi
Mówińskiemu
Staroście
Tucholskiemu
i Tadeuszowi Zaborowskiemu Wicestaroście Tucholskiemu.
30. Zarząd rozważał kwestię zagospodarowania nieruchomości w Kamienicy
będącej w Zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Zarząd
zdecydował o oddaniu nieruchomości w dzierżawę. Zostanie przygotowane
ogłoszenie o poszukiwaniu dzierżawcy.
XII. Na posiedzeniu w dniu 18.08.2008 r.
31. Wicestarosta poinformował zebranych o ofertach, które zostały złożone w
przetargu na kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012”. Wpłynęły dwie
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oferty, jedna na sumę ponad 1,3 mln zł, z kolei druga na sumę około 1,6
mln zł.
32. Zarząd postanowił wystąpić o odwołanie Pani Danuty Piotrowskiej
z Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
33. Zarząd postanowił wydzierżawić budynki w Kamienicy, w których mieściła
się szkoła.

XIII. Na posiedzeniu w dniu 21.08.2008 r.
34. Zarząd zapoznał się z apelem Starosty Strzeleckiego o pomoc dla ofiar trąby
powietrznej. Zarząd zaproponował pomoc w wysokości 1500 zł.
Zarząd zdecydował o przekazaniu uchwały na najbliższą sesję Rady Powiatu
w tej sprawie.
35. Zarząd podjął uchwałę Nr 102/217/2008 w sprawie ustalenia wysokości
dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Powiatu Tucholskiego (3-0-0). Zarząd ustalił wysokość dodatków
motywacyjnych na okres od 1 września 2008 do 28 lutego 2009r.
36. Zarząd podjął uchwałę Nr 102/218/2008 w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008-2009 (3-0-0). Zarząd ustalił
termin składania wniosków od 1 września 2008 r. do 15 września 2008 r.
37. W związku z brakiem ofert w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół
Licealnych i Agrotechnicznych, Zarząd zaproponował powierzenie stanowiska
p. Reginie Wrębel na 3 lata.
Zarząd wystąpi o opinię w tej sprawie do Kuratorium Oświaty i Rady
Pedagogicznej ZSLiA.
XIV. Na posiedzeniu w dniu 28.08.2008 r.
38. Zarząd podjął uchwałę Nr 103/219/2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok (3-0-0). Zmiany dotyczą przeniesień między §
wydatków.
39. Zarząd podjął uchwałę Nr 103/220/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2008 roku
(3-0-0).
40. Zarząd podjął uchwałę Nr 103/221/2008 w sprawie przekazania sprzętu
i oprogramowania komputerowego należącego do Starostwa Powiatowego
w Tucholi (3-0-0). Uchwała dotyczy przekazania serwera wraz
z oprogramowaniem do Zarządu Dróg Powiatowych.
41. Zarząd podjął uchwałę Nr 103/222/2008 w sprawie zmiany harmonogramu
dochodów i wydatków Powiatu Tucholskiego (3-0-0).
42. Pan Zenon Poturalski poinformował, że prowadził rozmowy z Wójtem Gminy
Gostycyn w sprawie w sprawie ścieżki porozumienia o wspólnym
finansowaniu tej inwestycji. Zarząd ustalił, że porozumienie w tej sprawie ma
uwzględniać następujące warunki:
• powiat będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu inwestycji,
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• gmina przeprowadzi wykup gruntów,
• udział w kosztach własnych powiatu i gminy będzie wynosił 50%,
• inwestycja będzie realizowana w ww. zasadach tylko wtedy, gdy
zostanie pozyskane dofinansowanie z zewnątrz.
43. Pan Zenon Poturalski poinformował, że zostało podpisane porozumienie
z Gminą Lubiewo w sprawie wspólnej realizacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w miejscowości Trutowo. Zgodnie z porozumieniem inwestycja ma
być realizowana wspólnie w przyszłym roku.
XV. Na posiedzeniu w dniu 1.09.2008 r.
44. Zarząd podjął uchwałę Nr 104/223/2008 w sprawie likwidacji środków
trwałych i pozostałych środków trwałych Starostwa Powiatowego w Tucholi.
Uchwała dotyczy likwidacji sprzętu komputerowego, który nie nadaje się już
do użytku, gdyż jest uszkodzony lub przestarzały (3-0-0).
45. Zarząd podjął uchwałę Nr 104/224/2008 w sprawie przekazania sprzętu i
oprogramowania komputerowego należącego do Starostwa Powiatowego
w Tucholi (3-0-0). Uchwała dotyczy przekazania sprzętu i oprogramowania
zakupionego ze środków PFRON do obsługi zadań związanych
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
46. Zarząd podjął uchwałę Nr 104/225/2008 w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi (3-0-0).
Po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej ZSLiA i Kuratorium
Oświaty Zarząd powołał na Dyrektora ZSLiA Panią Reginę Wrębel na okres
3 lat.
47. Zarząd podjął uchwałę Nr 104/226/2008 w sprawie ustalenia wysokości
dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych
i Agrotechnicznych (3-0-0).
48. Zarząd podjął uchwałę Nr 104/226A/2008 w sprawie ustanowienia
pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach
natury” (3-0-0). Na pełnomocnika Zarząd powołał Pana Macieja Kordę
Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
XVI. Na posiedzeniu w dniu 8.09.2008 r.
49. Zarząd podjął uchwałę Nr 105/227/2008 w sprawie określenia podstawowych
wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu
Tucholskiego na 2009 rok, zasad trybu i terminu opracowania materiałów do
projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych (4-0-0).
50. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Powiatu Lublinieckiego w sprawie pomocy
w związku z przejściem przez ten powiat trąby powietrznej. Zarząd
zdecydował o przedstawieniu na sesję Rady Powiatu projektu uchwały
o udzieleniu pomocy w wysokości 1500 zł.
51. Zarząd zdecydował o przekazaniu środków w kwocie 19.000 zł dla
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski na autobus do przewozu
osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie
uzyskało na ten cel środki z PFRON, a przekazana kwota stanowi cześć
udziału własnego. W tej sprawie zostanie skierowany projekt zmiany budżetu
na sesję Rady Powiatu.
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52. Zarząd zdecydował o skierowaniu na sesję Rady Powiatu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Kamienicy.
Zarząd Powiatu Tucholskiego
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Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2008 r.
W I połowie 2008 r. Rada Powiatu podjęła 37 uchwał, w tym 27 uchwał
podstawowych i 10 zmieniających. W niniejszym wyliczeniu mieszczą się również
4 uchwały zmieniające budżet. Ich szczegółowe omówienie znajduje się w informacji
z realizacji budżetu za I półrocze 2008 r. Stan realizacji uchwał przedstawiono wg
stanu na dzień 29.08.2008 r.
1. Uchwała Nr XIII/110/2008 z dnia 25.01.2008 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2008 - szczegółowa realizacja została przekazana
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r. w miesiącu
sierpniu.
2. Uchwała Nr XIII/111/2008 z dnia 25.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Powiatu na 2008 r. - na jej podstawie Komisje wykonywały
swoje zadania.
3. Uchwała Nr XIII/112/2008 z dnia 25.01.2008 r. w sprawie przyjęcia Diagnozy
Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008-2014. – została
zmieniona uchwałą nr XVI/127/2008 z dnia 30.03.2008r.
4. Uchwała Nr XIII/113/2008 z dnia 25.01.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego - na jej podstawie jednostki dokonały zmian w
wynagrodzeniach swoich pracowników stosownie do posiadanego budżetu.
5. Uchwała Nr XIII/114/2008 z dnia 25.01.2008 r. w sprawie zasad korzystania ze
stołówki szkolnej w Zespole Szkół Leśnych i Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi,
w tym wysokości opłat za posiłki - została uchylona uchwałą nr XV/123/2008 z
dnia 20.03.2008r.
6. Uchwała Nr XIII/115/2008 z dnia 25.01.2008 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2008 szczegółowa realizacja została przekazana
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r. w miesiącu
sierpniu.
7. Uchwała Nr XIV/116/2008 z dnia 12.02.2008 r. w sprawie przekazania Zespołu
Szkół Leśnych w Tucholi do prowadzenia Ministrowi Środowiska - podjęcie
uchwały było konieczne do przedłożenia Ministrowi Środowiska w celu
kontynuowania procesu przejęcia szkoły z dniem 1 stycznia 2009r.
8. Uchwała Nr XIV/117/2008 z dnia 12.02.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajęcie nieruchomości Powiatu Tucholskiego – dnia 25 marca 2008 r. została
podpisana umowa najmu ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Progres.
W związku z oddaniem nieruchomości przy placu Wolności 23 w trwały zarząd
dnia 20 maja 2008r. Powiatowemu Urzędowi Pracy, został podpisany aneks w
którym najemcą stał się urząd pracy.
9. Uchwała Nr XIV/118/2008 z dnia 12.02.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Powiat Tucholski umowy współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
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zawodowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz wyrażenia
zgody na pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora wynikające z tej
umowy - projekt otrzymał dofinansowanie, obecnie rozpoczyna się proces
realizacji. W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z kursów ECDL
oraz zostaną zakupione podręczniki do bibliotek, do kształcenia zawodowego.
10. Uchwała Nr XV/119/2008 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27.12.2008 r. dotyczącej
określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych - wywołanie powyższej uchwały zostało podyktowane
koniecznością podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznanych według algorytmu na realizowane zadania w
kwocie 1.510.199,00 złotych. Różnica między wstępnym podziałem środków
PFRON, przyjętych uchwałą z dnia 27.12.07r. wyniosła 300.843,00 złotych.
Poinformowano Urząd Pracy o możliwości pozyskania dodatkowych środków.
Urząd nie był zainteresowany zwiększeniem limitu środków. Centrum podzieliło
w/w kwotę na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
Po zmianach otrzymano:
-dofinansowanie
uczestnictwa
w
turnusach
rehabilitacyjnych
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
osoby dorosłe
206.827,00 złotych
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych z związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
osoby dorosłe
163.000,00 złotych
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst.
odrębnych przepisów
osoby dorosłe
165.812,00 złotych
dzieci i młodzież niepełnosprawna
75.000,00 złotych
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
dzieci i młodzież niepełnosprawna
11.000,00 złotych
Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej 536.560,00 zł
Dalsza treść Uchwały Nr XII/109/2007 z dnia 27.12.2007r. pozostała bez zmian.
W pierwszym półroczu 2008 roku PCPR oraz Urząd Pracy wydatkowały 48%
przyznanych środków. Ilość złożonych wniosków znacznie przekracza możliwości
przyznania dofinansowania. Planuje się wydatkowanie środków w 100%.
11. Uchwała Nr XV/120/2008 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do
programu „Moje Boisko Orlik 2012” – w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok
2008 zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Powiatu
w wysokości 1/3 wartości inwestycji, tj. 330.000 złotych. Ogłoszony został
przetarg nieograniczony na realizację zadania – termin składania ofert minął
13 sierpnia i zostały złożone 2 oferty, natomiast rozstrzygnięcie powinno nastąpić
na początku miesiąca września 2008 r.
12. Uchwała Nr XV/121/2008 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2008. szczegółowa realizacja została przekazana
11

2

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r. w miesiącu
sierpniu.
13. Uchwała Nr XV/122/2008 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25.01.2008 r. dotyczącej
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - na jej podstawie jednostki
dokonały
zmian w wynagrodzeniach swoich pracowników stosownie do
posiadanego budżetu.
14. Uchwała Nr XV/123/2008 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie zasad korzystania ze
stołówki szkolnej w Zespole Szkół Leśnych i Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w
tym wysokości opłat za posiłki. - uchwała została podjęta zgodnie ze zmianą
ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr
181 poz. 1292) i jest realizowana w placówkach.
15. Uchwała Nr XV/124/2008 z dnia 20.03.2008 r. w sprawie wprowadzenia
ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego
krajobrazu Zalewu Koronowskiego – uchwała przekazana do realizacji.
16. Uchwała Nr XVI/125/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13.08.2007 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 20072010 – wniosek o ujęcie zadania w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego dnia
25 kwietnia 2008r. Do dnia przygotowywania materiałów nie wpłynęła odpowiedź
w tej sprawie.
17. Uchwała Nr XVI/126/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu absolutorium - na sesji Rady Powiatu w dniu 25.04.2008r. Radni udzielili
Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu powiatu za 2007 r.
18. Uchwała Nr XVI/127/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XIII/112/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25.01.2008 r. w sprawie
przyjęcia Diagnozy Środowiskowej Problemów Społecznych, Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans
Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i
Dziecku na lata 2008-2014. - uchwała była rozpowszechniona przez PCPR do
wszystkich Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie tucholskim. Poza
tym Zintegrowany System pomocy Rodzinie i Dziecku jest realizowany przez
stanowisko rodzin zastępczych w sposób następujący:
- w roku 2008 na terenie powiatu tucholskiego funkcjonowały 42 rodziny
zastępcze, w tym 9 niespokrewnionych z dzieckiem, zawodowa niespokrewniona z
dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego oraz zawodowa
niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza. Jedna rodzina ma
pod opieką zarówno dziecko spokrewnione jak i niespokrewnione. Od początku
2008 roku w rodzinach zastępczych umieszczono 60 dzieci. Jedna rodzina
zastępcza zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji, a dzieci w niej umieszczone
trafiły do domu dziecka. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje 41 rodzin, a umieszczono
w nich 57 dzieci. Na terenie innych powiatów umieszczono 11 dzieci
pochodzących z powiatu tucholskiego w 6 rodzinach zastępczych.
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W najbliższym czasie planuje się powstanie zawodowej niespokrewnionej z
dzieckiem specjalistycznej rodziny zastępczej. Kandydaci na rodziców zostali
przeszkoleni i uzyskali wymagane kwalifikacje. Jednak w budżecie jednostki
środki finansowe na utrzymanie takiej rodziny są niewystarczające.
Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z poszczególnymi
rodzinami zastępczymi układa się w sposób zadowalający:
a) w najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie kampanii, która będzie miała na
celu pozyskanie potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych oraz
przeszkolenie ich. Konieczność taka wywołana jest ogromną potrzebą
zabezpieczenia potrzebującym dzieciom z terenu naszego powiatu
odpowiednich warunków do właściwego rozwoju i wychowania w cieple
domowego ogniska. Uważamy, iż to właśnie niespokrewnione z dzieckiem
rodziny zastępcze zapewnią odpowiednie możliwości i warunki na rozwój i
wychowanie potrzebującym dzieciom.
Zintegrowany System Pomocy Rodzinie i Dziecku na lata 2008 – 2014
realizowany jest w:
 Projekcie 1 – PCPR realizuje założone w projekcie cele, czyli udziela pomocy
rodzinie i dziecku w sytuacjach bezradności wychowawczej, współpracuje z
innymi instytucjami mogącymi rozwiązać zaistniałe problemy (Domami
Dziecka, Sądem - kuratorami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz
GOPS- ami z terenu powiatu tucholskiego i nie tylko),
 Projekt 2 – wspieranie rodziny w podejmowaniu ważnych decyzji
wychowawczych oraz specjalistyczne usługi poradnicze i edukacyjne
realizowane są przez specjalistów z SOW. W 2008 r. PCPR przystąpił do
realizowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2008-2013 w partnerstwie z Domem Dziecka w Tucholi. Zorganizowaliśmy
szereg spotkań, w których wybrane dzieci z rodzin zastępczych i placówki
opiekuńczo – wychowawczej pracowały ze specjalistami z dziedziny
neurolingwistyki, terapeutami oraz psychologami. Spotkania miały na celu
wzmocnić mocne strony młodzieży, dodać pewności siebie, asertywności,
wskazać wzorce prorodzinne.
 Projekt 5 – zdiagnozowaliśmy w tym roku potrzebę utworzenia mieszkań
chronionych na terenie powiatu tucholskiego wśród poszczególnych gmin. Z
zebranych informacji wynika, że w chwili obecnej do skierowania tytułem
zamieszkania w mieszkaniach chronionych jest ok. 30 osób na terenie powiatu
tucholskiego.
b) Powiatowe Centrum na bieżąco jest w kontakcie z Sądem Rejonowym w
Tucholi oraz
kuratorami zawodowymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, szkołami,
ośrodkami pomocy społecznej.
19. Uchwała Nr XVI/128/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie nadania statutu
Domowi Pomocy Społecznej w Wysokiej została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 z dnia 30 maja 2008 r.
i weszła w życie 13 czerwca 2007 r.
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20. Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie likwidacji szkoły
Technikum Mechanizacji Rolnictwa - Szkoła zostanie zlikwidowana z dniem 31
sierpnia 2008r. zgodnie z podjętą uchwałą.
21. Uchwała Nr XVI/130/2007 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Tucholskiego do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” – złożono wniosek
o przystąpienie do LGD „Bory Tucholskie”, którego załącznikiem była uchwała
Rady Powiatu Nr XVI/130/2008. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie na
Walnym LGD dnia 19.08.2008 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu
Nr 86/180/2008 z 12 maja 2008 r. Wicestarosta Tadeusz Zaborowski został
wyznaczony jako przedstawiciel Powiatu Tucholskiego w organach LGD „Bory
Tucholskie”.
22. Uchwała Nr XVI/131/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie ustalenia stawek za
usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na
strzeżonych parkingach – Starosta Tucholski zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym, wyznaczył przedsiębiorców, którzy zajmować się będą usuwaniem
pojazdów z dróg powiatu tucholskiego i prowadzeniem parkingów strzeżonych.
Uchwała ta ustaliła stawki za ww. czynności i obowiązują one przez okres 2 lat, tj.
na czas wyznaczenia przedsiębiorców.
23. Uchwała Nr XVI/132/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zakupu nieruchomości
zabudowanej – nieruchomość zakupiono od Gminy Tuchola umową notarialną
Repertorium A 3066/2008 w dniu 23 czerwca 2008r.
24. Uchwała Nr XVI/133/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - informacja o realizacji
niniejszej uchwały została zawarta pod uchwałą nr XVII/144/2008 z dnia
27.06.2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości na potrzeby realizacji zadań z
zakresu ochrony zdrowia, gdyż jest ona kontynuacją w/w uchwały.
25. Uchwała Nr XVI/134/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2008. szczegółowa realizacja została przekazana
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r. w miesiącu
sierpniu.
26. Uchwała Nr XVI/135/2008 z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25.01.2008 r. dotycząca
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - na jej podstawie jednostki
dokonały
zmian w wynagrodzeniach swoich pracowników stosownie do
posiadanego budżetu.
27. Uchwała Nr XVII/136/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Powiat Tucholski umowy współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego - projekt „Edukacja szansą na przyszłość - wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług w województwie kujawsko – pomorskim” w ramach
Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie otrzymał
dofinansowania, będzie składany w drugiej turze.
28. Uchwała Nr XVII/137/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie realizacji programu
„Bory Tucholskie w Labiryntach Natury” – dnia 28 sierpnia 2008 r. została
podpisana preumowa w sprawie realizacji programu „Bory Tucholskie
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w Labiryntach Natury”. Przygotowane są projekty porozumień z partnerami
programu – gminami i nadleśnictwami.
29. Uchwała Nr XVII/138/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie Regulaminu
przyznawania pomocy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
realizowanego w roku szkolnym 2008 – 2009 - uchwalony został szczegółowy
regulamin określający zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach
projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, niezbędny do realizacji projektu
w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
30. Uchwała Nr XVII/139/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi - stanowi podstawę
funkcjonowania Starostwa Powiatowego i jest na bieżąco realizowana.
31. Uchwała Nr XVII/140/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie emisji obligacji Zarząd na podstawie uchwały dokonał wyboru i wyemitował obligacje na kwotę
5.000.000,00 zł.
32. Uchwała Nr XVII/141/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2008 szczegółowa realizacja została przekazana
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 r. w miesiącu
sierpniu.
33. Uchwała Nr XVII/142/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie rozwiązania spółki
OSiR sp. z o.o. – Uchwała została przekazana do Urzędu Miejskiego w Tucholi
celem podjęcia dalszych działań zmierzających do likwidacji spółki. Dnia
14.08.2008r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki OSiR, na którym
zostały podjęte stosowne uchwały zmierzające do likwidacji spółki.
34. Uchwała Nr XVII/143/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia
na budowę hali sportowo – widowiskowej – projekt został przekazany do Urzędu
Miejskiego w Tucholi. Gmina Tuchola odniosła się pozytywnie do projektu
porozumienia. W najbliższym czasie porozumienie to zostanie podpisane.
35. Uchwała Nr XVII/144/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zamiany
nieruchomości na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – podpisano
akt notarialny (Repertorium A numer 3719/2008) dnia 12.08.2008 r. pomiędzy
Starostwem Powiatowym w Tucholi, a Zgromadzeniem Sióstr Świętej Elżbiety
Prowincja Toruńska z siedzibą w Toruniu w sprawie sprzedaży i zamiany
nieruchomości przy placu Wolności 15 na nieruchomość przy ulicy
Nowodworskiego i Krzywej.
36. Uchwała Nr XVII/145/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd – bonifikaty udzielono w wysokości
80%. Uchwała wykonana.
37. Uchwała Nr XVII/146/2008 z dnia 27.06.2008 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Tucholskiego - uchwała została przekazana do Wydziału
Finansów i jest na bieżąco przez ten wydział realizowana.

Zarząd Powiatu
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Sprawozdanie
z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r.
W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole
zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/97/2007 z
dnia 27 grudnia 2007 r.
Nie przeprowadzono kontroli w NZOZ Szpital Tucholski Spółka z o.o. z
powodu braku możliwości prawnych do kontroli tej jednostki.
Kontrola organizacji pozarządowych odbyła się z miesięcznym opóźnieniem
gdyż w pierwszym zaplanowanym terminie kontrola nie mogła się odbyć ze względu
na ważny wyjazd pracowników merytorycznych Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Kultury Fizycznej prowadzących w/w sprawy.
Komisja wypracowała w pierwszym półroczu 2008 r. następujące wnioski:
I Kontrolowana jednostka – Starostwo Powiatowe
Tematyka kontroli:
1. Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu za 2007 r.
Wnioski Komisji:
Ocenę realizacji uchwał przeprowadziła Komisja w pełnym składzie na podstawie
informacji o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2007 r. zawartej w
materiałach informacyjnych na XIII Sesję Rady Powiatu Tucholskiego.
Komisja w szczególności zwróciła uwagę na realizację uchwał związanych z
przekazaniem Zespołu Szkół Leśnych do Ministra Środowiska, tj.
Nr VI/42/2007 z dnia 23.03.2007 r.
Nr VII/58/2007 z dnia 20.04.2007 r.
Nr VII/59/2007 z dnia 20.04.2007 r.
Nr VIII/64/2007 z dnia 21.06.2007 r.
Nie została zrealizowana uchwała Nr VII/58/2007 z dnia 20.04.2007 r. o przekazaniu
prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych do Ministra Środowiska z dniem 1 stycznia
2008 r.
Po szczegółowej analizie dokumentów będących w posiadaniu Starostwa
Powiatowego Komisja stwierdza, że ze strony Starostwa dokonane zostały wszystkie
czynności, do jakich było zobowiązane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 16
lipca 2007 r. z Ministrem Środowiska, a brak realizacji uchwały wynika z podniesienia
w ostatnich dniach 2007 r. przez Ministerstwo nietypowej sytuacji prawnej
równoczesnego funkcjonowania na terenie nieruchomości innych podmiotów
prowadzących działalność edukacyjną.
Komisja jednocześnie zaznacza, że Ministerstwo nie kwestionuje obecności tych
podmiotów na terenie ZSL, ale prosi o czas na wypracowanie odpowiednich
rozwiązań prawnych.
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II Kontrolowana jednostka –Powiatowy Urząd Pracy
Tematyka kontroli:
1. Analiza wykorzystania środków funduszu pracy.
Wnioski Komisji:
1. Komisja pozytywnie ocenia działania podejmowane przez PUP w celu
pozyskiwania dodatkowych środków na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu.
2. Wielkość pozyskanych środków wymiernie wpłynęła na zmniejszenie się stopy
bezrobocia w naszym powiecie o 5,3 pkt procentowego w porównaniu do
końca 2006 r.
3. Należy dążyć do utrwalania tendencji zmniejszania się wydatków na
świadczenia obligatoryjne, a zwiększanie się kwot kierowanych na aktywne
formy zwalczanie bezrobocia, co powinno się przekładać na zmniejszanie się
stopy bezrobocia.

III Kontrolowana jednostka –Starostwo Powiatowe
Tematyka kontroli:
1. Ocena współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi.
Wnioski Komisji:
1. W związku z ograniczonym budżetem, a dużym zapotrzebowaniem na środki
finansowe należałoby wypracować zasady współpracy między Komisją
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej a Zarządem Powiatu celem ujednolicenia
kryteriów przyznawania dotacji.
2. Wobec dużej liczby stowarzyszeń i małej ilości dostępnych w Powiecie lokali
należy rozważyć pomoc w poszukiwaniu pomieszczeń na siedziby
zainteresowanych stowarzyszeń, które zgłosiłyby taką potrzebę.

IV Kontrolowana jednostka –Starostwo Powiatowe
Tematyka kontroli:
1. Ocena realizacji wniosków Komisji Rady Powiatu.
Wnioski Komisji:
1. Komisja stwierdziła, że wnioski są realizowane na bieżąco.
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Ponadto Komisja w miesiącu kwietniu omówiła sprawozdanie z wykonania
budżetu powiatu za 2007 r. oraz przygotowała wniosek o udzielenie Zarządowi
Powiatu absolutorium.
Sprawozdanie przygotowała: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Krystyna
Koczwara.
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Informacja o złożonych Staroście Tucholskiemu oświadczeniach majątkowych
za rok 2007.
Realizując obowiązki wynikające z art. 25c ust 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
przedkładam informację o złożonych mi oświadczeniach majątkowych.
Wszyscy
1. zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych Staroście:
1) członkowie zarządu powiatu,
2) sekretarz i skarbnik,
3) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu,
4) osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (pracownicy Starostwa
Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Nadleśniczowie)
złożyli je w ustawowym terminie, tj. do 30.04.2008 r.,
2. W dwóch przypadkach, składający oświadczenia, po stwierdzeniu
popełnionych błędów, złożyli korekty oświadczeń.
3. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości w ich
treści.
4. We wskazanej sytuacji, nie podjąłem działań przewidzianych w art. 25c ust 12,
pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym.

Podpisał: Starosta Powiatu Tucholskiego
Piotr Mówiński
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Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu
o złożonych mu oświadczeniach majątkowych radnych
Na podstawie art. 25 c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedstawiam informację o
złożonych na moje ręce oświadczeniach majątkowych.
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 16 Radnych złożyło w terminie określonym
w art. 25 c ust. 4 tejże ustawy tj. do 30 kwietnia 2008 r.
Wszystkie oświadczenia majątkowe Radnych zostały przekazane do Urzędu
Skarbowego w Tucholi w dniu 7 maja 2008 r. Do dnia pisania materiału Urząd Skarbowy
nie wniósł uwag do oświadczeń.
Analizy oświadczeń dokonałem i nie stwierdziłem nieprawidłowości. W związku
z tym nie podejmowałem działań, o których mowa w art. 25c ust. 12 pkt. 3 wskazanej
ustawy.
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Łangowski
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UCHWAŁA NR XVIII/……/2008
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 19 września 2008 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością
Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. 23, poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr
153 , poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004
r. Nr 261. poz. 2603, Nr 281. poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.
1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz.
1601), art. 245 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r –Kodeks cywilny (Dz.U Nr 16
poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz 2 ust.3
załącznika do Uchwały
Nr XXXVI/226/2001 Rady Powiatu Tucholskiego dnia 23 listopada 2001r w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 37 poz. 692
z dnia 16.05.2002r)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością
Powiatu Tucholskiego położonej w Kamienicy obręb Gostycyn- działki nr 553/26
o powierzchni 3700 m2 zapisanej w KW 19458 będącej własnością Powiatu
Tucholskiego .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu
Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego – Tomasza Sobieckiego.
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Uzasadnienie
Nieruchomość Powiatu Tucholskiego położona w Kamienicy w obrębie
Gostycyn wykorzystywana była do 2007 r. na cele oświatowe. Od września
2007 r. w obiektach tych nie odbywają się żadne zajęcia oświatowe.
Nieruchomość tę stanowi zabudowana budynkiem szkoły działka nr 553/26
o powierzchni 3700 m2. zapisana w księdze wieczystej KW 19458.
Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłosił o możliwości wydzierżawienia obiektu ,
jednak nie wpłynęła żadna oferta dzierżawy.
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość ta stała się zbędna na cele oświatowe i
nie ma propozycji zagospodarowania jej przez Powiat Tucholski na inne cele,
jak również z uwagi na fakt, iż utrzymywanie tej nieruchomości powoduje
koszty należy rozważyć możliwość przeznaczenia nieruchomości tej do
sprzedaży.
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Uchwała Nr XVIII/ /2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 września 2008 r.
w

sprawie

zasad udzielania dotacji na prace
restauratorskie i roboty budowlane
wpisanych do rejestru zabytków.

konserwatorskie,
przy zabytkach

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z
2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 ) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z
2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218).

Rada Powiatu Tucholskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
3) sposób rozliczenia, kontroli i zwrotu dotacji;
4) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;
5) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
będącą właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo
posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie;
3) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych
niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Powiatu Tucholskiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 96, poz. 959, Nr 238,
poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 ).
§ 3. 1. Z budżetu Powiatu mogą być udzielane dotacje na sfinansowanie prac przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace przy zabytku określone w art.
77 ustawy.

§ 4. O udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na dofinansowanie prac przy zabytku może
ubiegać się wnioskodawca, który zamierza wykonać te prace w roku złożenia wniosku
lub w roku złożenia wniosku i roku następnym.
§ 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie
prac przy zabytku.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielnie
dotacji do Starosty Tucholskiego w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
Informację o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji Starosta Tucholski
zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Tucholi.
2. W przypadku złożenia wniosku zawierającego braki formalne Starosta Tucholski
wyznacza wnioskodawcy dwutygodniowy termin na ich usunięcie.
§ 7. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę
i adres jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) określenie prac lub robót budowlanych, na które ma być udzielona dotacja i terminu
ich wykonania;
4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
5) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych,
przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac;
6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem,
u innego organu mogącego udzielić dotacji;
7) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
8) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
9) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają
być przedmiotem dotacji;
10) kalkulację kosztów zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu na wniosek Starosty Tucholskiego.
2. W uchwale Rady Powiatu o przyznaniu dotacji określa się imię, nazwisko i miejsce
zamieszkania lub nazwę i siedzibę otrzymującego dotację, nazwę obiektu wraz z
numerem wpisu do rejestru zabytków tego obiektu, prace, na przeprowadzenie których
przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
§ 9. 1. Umowa o udzielenie dotacji zawiera :
1) zakres prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób i termin rozliczenia dotacji;
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem;
6) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego dokonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej
dokumentacji.
2. Umowę zwiera się na czas realizacji zadania.

§ 10. W celu rozliczenia dotacji beneficjent składa Zarządowi Powiatu sprawozdanie z
wykonania zadania w sposób i w terminach określonych w umowie.
§11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego – Agnieszkę Toczko.

UZASADNIENIE
Określenie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków daje
Samorządowi Powiatu Tucholskiemu możliwość wspierania realizacji zadań w tym zakresie
przez właścicieli/posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru. Podjęcie niniejszej uchwały
przyczyni się zachowania naszego historycznego, artystycznego i kulturowego dziedzictwa..
Dotacje będą mogły być przyznawane w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w
budżecie Powiatu.
Projekt przedkłada Zarząd Powiatu.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/…/2008
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19 września 2008 r.

KALKULACJA KOSZTÓW
1. Całkowity koszt zadania ………………………………….

Rodzaj kosztów

Koszt
całkowity
(w zł)

Z tego z
Z tego z finansowych
wnioskowanej środków własnych,
dotacji (w zł) środków z innych
źródeł
(w zł)*

Ogółem

Lp.

Ilość
jednostek
Koszt
jednostkow
y
Rodzaj
miary

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł *

Ogółem

100%

Projekt
UCHWAŁA NR XVIII/ /2008
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 19 września 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2008r.
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173
poz. 1218), art.82 ust. 1 pkt.2 i 3, art. 168 ust. 2 pkt. 2, art. 169 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.
1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984) oraz w związku z §3 Uchwały Nr XII/95/2007 Rady Powiatu
Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :
§ 1.

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku komercyjnym, w wysokości
1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych ) na sfinansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2.

Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2010-2014.

§ 4.

Wykonanie uchwały zlecić Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego – Agnieszkę Toczko.
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Uzasadnienie
W celu zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w budżecie 2008r.
konieczne jest – zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu powiatu
tucholskiego na 2008 rok, oraz uchwały zmieniającej budżet Nr XVII/141/2008 z dnia
27 czerwca 2008r. zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.500.000 zł. Z tego: 1.000.000
dotyczy pokrycia deficytu, oraz 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów. W celu rozpoczęcia procedury zamówień publicznych na wybór banku,
który udzieli kredytu, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały
konieczne jest również, w celu wystąpienia do RIO o wyrażenie opinii o możliwości
spłaty zaciągniętego kredytu.
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