Protokol Nr 10012008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 14 sierpnia 2008 r.
Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu - Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd podjql uchwalq NR 100121612008 w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
do reprezentowania Powiatu Tucholskiego na Zgromadzeniu Wspolnikow
Spolki OSrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0. (4-0-0). Zarzqd na Zgromadzenie
Wspolnikow, ktore ma siq odbyC dnia 14 sierpnia br. udzielil pelnomocnictwa
Piotrowi Mowinskiemu StaroScie Tucholskiemu i Tadeuszowi Zaborowskiemu
WicestaroScie Tucholskiemu.
2. Zarzqd zapoznal siq z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wniosku w sprawie zwiqkszenia czqSci oiwiatowej
subwencji ogolnej na 2008 rok z 0,6 % rezenvy ustawowej z tytulu pomocy
jednostkom samorzqdu terytorialnego w przypadkach losowych uwzglqdniajqc
czqSciowq wysokoSC wnioskowanego dofinansowania.
3. Pan Krzysztof Szulczyk przedstawil informacjq dotyczqcq rozstrzygniqcia
przetargu na realizacjq zadania polegajqcego na budowie boisk sportowych wraz
z budynkiem sanitarno - szatniowym w ramach programu Moje Boisko - Orlik
2012. Kwota uzyskana w przetargu jest wyzsza od tej przewidywanej w
kosztorysie i w zwiqzku z tym Zarzqd wystqpi do Ministerstwa Sportu i
Turystyki z zapytaniem czy moiemy dokonaC ograniczenia iloSci kontenerow w
budynku zaplecza, majqc na wzglqdzie fakt, 2e takie zaplecze znajduje siq w
szkole.
4. Pani Skarbnik poinformowala, 2e ostateczny koszt zakupu budynkow szpitala
tucholskiego wyniosl4.333.5 80.
5. Wicestarosta poinformowal, 2e w zwiqzku z telefonem z Ministerstwa
~rodowiska w sprawie przekazania szkoly leSnej do ministerstwa zostaly
przefaksowane dokumenty zwiqzane z nieruchomoSciq, w ktorej siedzibq ma
Zespol Szkol LeSnych.
6. Wicestarosta poinformowal, i e w zwiqzku z interpelacjq dotyczqcq komunikacji
autobusowej w Gminie Gostycyn (do miejscowoSci Wielka Klonia) bqdzie
kontaktowal siq z PKS-em w sprawie uruchomienia na probe kursow w tym
kierunku.
7. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Stowarzyszenia Rodzicow Dzieci Specjalnej
Troski w sprawie dofinansowania zakupu autobusu dla Warsztatow Terapii
Zajqciowej. Wicestarosta rozpozna sprawq.

8. Zarzqd rozwakal kwestie zagospodarowania nieruchomoSci w Kamienicy
bqdqcej w Zarzqdzie Zespolu szkol Licealnych i Agrotechnicznych. Zarzqd
zdecydowal o oddaniu nieruchomoici w dzierzawq. Zostanie przygotowane
ogloszenie o poszukiwaniu dzierkawcy.
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