Protok61 Nr 10712008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 22 wrzeinia 2008 r.
Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowiriski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szrarnka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Prezes Sp6lki ,,Szpital Tucholski" sp. z 0.0. - Leszek Plucinski
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
1. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Klubu Seniora ,,Jesie? o pomoc finansowa
w wysokoSci 1000 zl na uroczystoSci obchoddw 35 - lecia istnienia Klubu Seniora.
Wniosek w tej sprawie zostanie przekazany do Wydzialu Edukacji, Zdrowia Kultury
i Kultury Fizycznej .
2. Zarzqd zapoznal siq z pismem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w sprawie przygotowywanego raportu otwarcia.
Bqdzie to dotyczylo mi. in.
planowanego usprawnienia pracy tej jednostki.
Wicestarosta - zwrdcil uwagq, ze bylaby potrzeba zatrudnienia psychologa i prawnika,
ktdrzy mieliby dyzury na potrzeby interesant6w. Nalezaloby to uwzglqdnid w budzecie.
Zarzqd rozpatrywal takze kwestiq ustanowienia specjalistycznej rodziny zastqpczej.
Nalezy przeanalizowat jaki to bqdzie koszt w biezqcym roku.
3. Zarzqd zdecydowal o podpisaniu umowy z Panem Zbigniewem Klinickim na nadz6r
inwestorski dotyczqcy wykonania boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno szatniowym w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012.
4. Zarzqd zapoznal siq z projektem umowy dzierzawy budynkdw szpitala. JednoczeSnie
Zarzqd widzi potrzebq wykonania inwentaryzacji budynkdw szpitala i dokonania
wyceny tych nieruchomoSci. Nalezy podjqd dzialania w celu wykonania takich
dokumentdw.
Na posiedzenie przybyl Pan Leszek Plucinski Prezes Spdlki Szpital Tucholski Sp. z 0.0.
p. L. Plucinski - czy sq plany przekazania nieruchomoSci zakupionej przez Powiat
spdlce?
Starosta - na dzien dzisiejszy nie jest to przewidywane.
p. L. Plucinski - w najblizszym czasie po Konwencie Starostbw ma zapaSC decyzja na
ile szpitali zostanq podzielone Srodki z RPO. Prawdopodobnie bqdzie ich 15, czyli
przypadnie o kilka procent rnniej niz na poczqtku to bylo przewidywane. Do dnia 14
paidziernika br. mozemy skladad wnioski o Srodki na szpitale.
Starosta - wstqpiliSmy w prawa wlaScicielskie po siostrach. Musimy uzgodnic zasady
finansowania programu dostosowawczego szpitala. MySleliSmy o tym, ze spolka
moglaby zaci%nqt kredyt, ale byloby to trudne do zrealizowania i mySlq, ze powiat
weimie na swoje barki koszt dostosowania szpitala, a szpital przekazywalby nam
Srodki w czynszu dzierzawnym jako udzial w dostosowaniu.
p. L. Plucinski - gdyby to by1 kredyt to bylaby to podobna kwota. Nie mam innej
propozycji. Moglo by to tak byt, ze nie byloby fizycznego przekazywania Srodk6w
tylko mogloby to by6 rozliczne na koniec roku czy te inwestycje przewyzszajq kwotq
czynszu.
Wicestarosta - jak to by musialo by5 zabudzetowane. MySlq, ze za kwotq amortyzacji
od przekazanego sprzqtu mozna by dokonywad zakupu nowego sprzqtu.

p. L. Plucinski - na razie odpis jest maly, bo maly jest majqtek spolki. Chcialbym
Paf~stwuprzedstawie umowq jakq mam podpisanq z powiatem torunskim na dzierzawq
budynk6w. Szpital inwestuje wiqcej niz ten czynsz dzierzawny wynosi. Uwazam, ze
przelewanie tych Srodk6w jest bezcelowe.
Starosta - na razie umowa dzierzawy zostanie podpisana do 3 lat, i dopier0 kiedy
zostanie to przedstawione Radzie Powiatu moze by6 podpisana umowa na dluzszy
okres. Na Radzie Powiatu byly tez pytania dotyczqce dostqpnoSci specjalistow.
p. L. Plucinski - otrzymaliimy pewne Srodki, ale to pokrylo juz nadpracowane uslugi.
Bqdziemy rozmawiab na temat fizykoterapii, ktdra ma nadpracowane uslugi juz do
konca roku. DostqpnoSC bqdzie niestety spadaC. Nie trzymamy siq limitow, ale musimy
pewne dzialania podjqC. Prowadzimy rozmowy, ale trudno podjqC decyzjq w NFZ i jeSli
takie decyzje sq to dotyczq one calego wojewodztwa. NFZ otrzymal 11 mln na caly
kraj. W Kqsowie np. domagajq siq otwarcia na now0 poradni K, ale komu zabraC
punkty. Nie ma dobrych wiadomoici na temat specjalistyki.
Starosta - sq pytania dotyczqce poradni kardiologicznej, zwlaszcza poradni
kardiologicznej w Gostycynie.
p. L. Plucinski - rozmawialem z SPZOZ-em w Gostycynie. W kwestii poradni
kardiologicznej jest problem, ze brakuje kardiologa. Oglosilem nabbr, ale nie ma
zainteresowania. Bylo 2 lekarzy kardiolog6w, ale teraz zostal tylko 1, a kontrakt jest
taki, ze mogloby byc 2. Chcialbym poinformowaC, ze w tym rejonie bqdzie tez
wstawiona dodatkowa karetka. Staramy siq o wpis do programu w ministerstwie. Na
dziS nie wiem, gdzie ona bqdzie stacjonowaC. 11056 wyjazdow jest podobna w gmina
Lubiewo i w gminie Gostycyn.
Wicestarosta - gdzie podlega obsluga karetek?
p. L. Plucinski - spolka posiada kontrakt, ale nie posiada wlasnego taboru (poza
Sliwickq karetka, ktora jest juz w do56 kiepskim stanie technicznym). Mamy podpisanq
umowq z zewnqtrznq firmq na obslugq karetek. Od 1 pazdziernika aneksujemy te
umowy i czqSciowo przejmiemy koszty osobowe, ale nie wszystko. Bqdzie to
analizowane.
Wicestarosta - Terapeutica to firma zajmujqca siq ratownictwem medycznym,
co innego to transport.
p. P. Broszkiewicz - czy Srodki, kt6re sq wypracowywane przez gminne oirodki nie
mogq by6 wykorzystywane wspolnie?
p. L. Plucinski - czasami takie dzielenie pewnych uslug rzeczywiici nie jest korzystne
i powoduje zwiqkszenie kosztow, ale kazdy podmiot ma prawo wystagiC z wnioskiem
o podpisanie umowy. Nasza umowa jest podpisana na 3 lata i tu za duzo w kwestii
specjalistyki siq nie zmieni.
Wicestarosta - czy nie bqdzie rnniej tych Srodkow w przyszlych latach?
p. L. Plucinski - Srodkdw nie powinno by6 mniej. Problem dotyczy brak6w kadrowych
i wymagah placowych.
Starosta - Zarzqd przeanalizuje obydwie propozycje umowy i w miarq szybko udzieli
odpowiedzi spblce.
p. L. Plucinski - korzystniej byloby, zebym nie musial tych Srodkbw przekazywak. Na
dzien dzisiejszy mam decyzjq sanepidu o zarnkniqciu rentgena i musze kupiC nowy.
Postaram siq odwlec termin jego zakupu, zeby najpienv wyremontowaC pomieszczenia
na jego potrzeby. Bqdq musial dokonaC tego zakupu wczeSniej niz bylo to planowane.
Podejmiemy wsp6lpracq z Chojnicami w zakresie b a d d za pomocq tomografu. Tam tez
zamierzajq kupiC rezonans magnetyczny. Tomograf bqdziemy starali siq kupiC wlasny,
ale zakup rezonansu jest niecelowy na takq iloSC badah.
Skarbnik - co z garaiem, ktory znajduje siq na terenie szpitala?
p. L. Plucinski - jeden garai jest wlasnoiciq szpitala, a drugi nalezal do sibstr. W akcie
notarialnym na temat garazy nic nie bylo.

Pan Leszek Plucinski opuicil posiedzenie Zarzqdu.
Wicestarosta - w sprawie majqtku oczywiste jest, ze sp6lka chcialaby by6 wlaicicielem
nieruchomoici.
Zarzqd przeanalizuje propozycje umowy i podejmie decyzje w p6iniejszym terminie.
5. Pan Boguslaw Szramka Czlonek Zarzqdu zwrbcil uwagq na potrzebq wykonania
malego boiska przy Domu Dziecka. Sekretarz zwr6cil uwagq na obecnoiC o poblizu
Domu Dziecka innych boisk. Budowa boiska jest duzym kosztem, zwlaszcza przy
korzystaniu z program6w ministerialnych.
Pan Szramka zwrocil uwagq, ze korzystanie z boisk przy szkolach przez wychowank6w
DD wymaga zorganizowanego korzystania, a tu chodzi o mozliwoiC korzystania
w kaidej wolnej chwili przy obiektach domu, kt6re nie wymaga angaiowania
dodatkowej opieki.
Starosta zaproponowal, zeby Dom Dziecka zloiyl w tej sprawie wniosek do budzetu
powiatu na 2009 rok.
6. Wicestarosta zwrbcil uwagq, ze nalezy uwzglqdniC w potrzebach przykrycie dachu na
Specjalnym Oirodku Szkolno - Wychowawczym, gdyz trwaloid papy jest ograniczona.
7. Wicestarosta zaproponowal, zeby ufundowad upominki dla k6l gospodyn wiejskich,
kt6re dostaly wyr6inienie za wieniec dozynkowy i obslugiwaly stoisko powiatu na
doiynkach wojewbdzkich. Zarzqd odni6sl siq pozytywnie do tej propozycji.
8. Starosta poinformowal, ze:
- w dniu dzisiejszym odbqdzie siq spotkanie z Paniq Prezes KRUS,
- jutro tj. 23 wrzeinia br. odbqdzie siq spotkanie z Dyrektorem ZUS w sprawie
lokalizacji siedziby ZUS w Tucholi,
- w Srodq tj. 24 wrzeinia br. odbywa siq w starostwie konferencja na temat:
,,Dziedzictwo techniczne Bor6w Tucholskich",
- w czwartek odbqdzie siq posiedzenie Komisji Polityki Spolecznej i Zdrowia
i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na temat narkomani z udzialem
rezydenta.
9. Pani Skarbnik poinformowala, ze otrzymaliimy irodki na ubezpieczenie bezrobotnych
w kwocie 241 tys. zl.
10. Pan Krzysztof Szulczyk poinformowal, i e 30 wrzeinia br. w ~liwicachodbqdzie sic
spotkanie w sprawie kolei. Wicestarosta przedstawil propozycjq ulepszenia polqczen
pociqgow i przedstawj.je na ww. spotkaniu.
Na tym protok61 zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska

Zarzqd Powiatu
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