Protokt3 Nr 10512008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 8 wneinia 2008 r.
Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Powiatu Lublinieckiego w sprawie pomocy
w zwiqzku z przejSciem przez ten powiat trqby powietrznej. Zarzqd zdecydowal
o przedstawieniu na sesjq Rady Powiatu projektu uchwaky o udzieleniu pomocy
w wysokoSci 1500 zl.
2. Wicestarosta przedstawil informacjq dotyczqcq kosztow transportu
ponoszonych dotychczas przez WTZ. Zarzqd zdecydowal o przekazaniu
Srodkow w kwocie 19.000 zl dla Stowarzyszenia Rodzicow Dzieci Specjalnej
Troski na autobus do przewozu osob niepelnosprawnych do Warsztatow
Terapii Zajqciowej. Stowarzyszenie uzyskalo na ten cel Srodki z PFRON,
a przekazana kwota stanowi czeSC udziah wlasnego. W tej sprawie zostanie
skierowany projekt zmiany budzetu na sesjq Rady Powiatu.
3. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Przewodniczqcej Powiatowego Zespoh
Orzekania o NiepelnosprawnoSci w sprawie zwiqkszenia Srodkow na
dzialalnoSC Zespoh. W zwiqzku z tym, ze liczba orzeczen wzrosla i zostalo
skierowane w tej sprawie pismo do wojewody Srodki na prowadzenie zespolu
zostanq uzupelnione po uzyskaniu informacji na temat ewentualnego
zwiqkszenia Srodkow i zostanq uzupelnione w miesiqcu listopadzie.
4. Zarzqd podjql uchwalq Nr 105122712008 w sprawie okreSlenia podstawowych
wskainikow przyjmowanych do opracowania projektu budzetu Powiatu
Tucholskiego na 2009 rok, zasad trybu i terminu opracowania materialow do
projektu budzetu oraz wzorow materialow planistycznych (4-0-0).
5. Pani Skarbik przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian budzetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok, ktory zostanie przedstawiony Radzie Powiatu
Tucholskiego. Zarzqd zatwierdzil przedstawiony projekt i zdecydowal o
skierowaniu projektu na sesjq.
6. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Zarzqdu Powiatowego ZOSP w Tucholi
o zabezpieczenie Srodkow w budzecie na 2009 rok na zadania zwiqzane z
dzialalnoSciq Zarzqdu Powiatowego OSP. Wniosek ten zostanie uwzglqdniony
przy projektowaniu budzetu na 2009 rok.
7. Zarzqd zapoznal siq z informacjq o zakonczeniu prac budowlano montazowych w czqSci socjalnej budynku sali gimnastycznej przy ZSLiT. Do
komisji dokonujqcej odbioru tych prac Zarzqd wyznaczyl Pana Tadeusza

Zaborowskiego Wicestaroste Tucholskiego i Pana Boguslawa Szramke Czlonka
Zarzqdu.
8. Zarzqd zdecydowal o skierowaniu na sesje Rady Powiatu uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na sprzedai nieruchomoici w Kamienicy. Nikt nie
odpowiedzial na ogloszenie dotyczqce dzierzawy tego obiektu i w zwiqzku
z tym Zarzqd podjql takq decyzje.
Na tym protokol zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska

Zarzqd Powiatu
Piotr M6winski ...

/@%
A.

Tadeusz Zaborowski.. ............
Boguslaw Szrarnka..

9)L' s.,!
Piotr Broszkiewicz.. ........
.-

,'

