Protokol Nr 11212008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 22 paidziernika 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
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Prezes Spolki ,,Szpital Tucholski" Sp. z 0.0. - Leszek Plucihski
Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd wrocil do wniosku Domu Dziecka w sprawie wyraienia zgody na
zwiekszenie zatrudnienia w jednostce. KoniecznoSC zwiqkszenia zatrudnienia
wynika z przepisow prawa. Zarzqd zapoznal sie takie z informacjq na temat
kosztow wzrostu zatrudnienia i wyrazil zgode na zwiekszenie zatrudnienia od
stycznia 2009 roku w ramach Srodk6w w budzecie.
2. Zarzqd zapoznal sic z wnioskiem Domu Pomocy Spolecznej w sprawie
zabezpieczenia Srodkow na busa do przewozu os6b. Zakup ten bylby
dofinansowany z PFRON w wysokoici 75%. Koszt zakupu 80-90 tys. zlotych.
Zarzqd przyjql wniosek do dalszych prac nad budzetem na 2009 rok.
3. Zarzqd zapoznal sie z wnioskiem Stowarzyszenia Rodzin Zastqpczych Powiatu
Tucholskiego "Dziecko w Rodzinie" w sprawie wyrazenia zgody na
umieszczenie herbu Powiatu Tucholskiego na sztandarze stowarzyszenia. Z
uwagi na to, ze nasza uchwala w sprawie zasad uzywania herbu nie przewiduje
takiej mozliwoSci Zarzqd nie moze wyrazii na to zgody. Zarzqd zdecydowal o
skierowaniu na sesje projektu uchwaly zmieniajqcej te zasady. Radca Prawny
przygotuj e proj ekt.
4. Zarzqd zapoznal sic z wnioskiem Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi
Klonowo nad Brdq ,,KLONW w sprawie wsparcia finansowego wydania
monografii na temat tej miejscowoici. Zarzqd moze udzieliC pomocy w tym
zakresie w konkursie na granty, ktory odbedzie siq na poczqtku 2009 roku.
5. Zarzqd zapoznal sic z wnioskiem Kola Gospodyn Wiejskich w Kamienicy w
sprawie zakupu wyposakenia kuchni w siedzibie kola. Zarzqd nie widzi takiej
mozliwoSci prawnej i w zwiqzku z tym nie moze udzielit takiej pomocy.
6. Zarzqd rozpatrywal projekt umowy dzierkawy budynkow szpitala. Projekt ten
zawiera poprawki wprowadzone przez szpital (projekt umowy w zalqczeniu do
protokolu). Zarzqd ma wqtpliwoici do nastepujqcych paragrafdw:
$4 Sprawa poddzierkawiania innym osobom - Zarzqd proponuje, zeby kaide
wynajecie byl za zgodq wlaiciciela,
$6 ust. 1 i 4 zapis okreSlajqcy, ze czynsz bedzie rozliczany w remontach Zarzqd jest za rozwiqzaniem ze rozliczenie nastepowaloby poprzez wzajernne
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Wicestarosta - czyli powiat 10 rnln'?
p, L. Plucinski - i jeszcze 500 tys. z4 na remont 1000 m2, kt6ry musi by6
wykonany, ieby zapewniC rnoiliwoSC funkcjonowania szpitala w czasie
realizacj i calej inwestycj i. W projekcie do Urzqdu Marszalkowskiego
wykazatern, i e 10,5 rnln powiat, 2,5 mln spolka i 4,5 mln z unii. Laboratorium
nie bqdzie wykonane z projektu, bo jest to dzialalnoiC przynoszqca dochod.
Starosta - co bqdzie wykonane w przysztym roku?
p. L. Plucinski - parter, pracownia rtg i izba przyjeC, a na koncu inwestycji blok
operacyjny i intensywna terapia.
Wicestarosta - czy nie bqdzie ograniczone przyjmowanie pacjentow w czasie
robot budowlanych?
p. L. Plucinski - tak zostanie to zorganizowane, zeby bylo mozliwe norrnalne
przyjmowanie pacjentow. W zwiqzku ze sktadanym wnioskiem jest potrzeba
ztozenia ~Swiadczeniaprzez powiat, ze bedq przekazane irodki na rzecz sp6lki
na realizacjq tego projektu. Przekaiq treSC tego ~Swiadczenia.
Zarzqd powrocil do rozrnowy o umowie dzierzawy nieruchomoici szpitala.
Skarbnik - jeSli chodzi o rozliczanie naleznoSci w remontach to nie mozemy
tego zrobiC wylqcznie na podstawie rocznego rozliczenia bez przeplywu
Srodkow. Uwaiarn, i.e powinny by6 faktury z obydwu stron. Co do § 6 pkt 2
powinna byC wystawiona korekta na siostry i powinien nastwiC zwrot VAT-u do
Urzqdu Skarbowego przez siostry.
p. L. Plucinski - nie moiemy odliczaC sobie VAT-u i dlatego obustronne
fakturowanie nie jest korzystne.
p. A. Toczko - co do tj 4 proponujemy, zeby poddzierzawianie bylo zawsze za
zgodq powiatu.
p. L. Plucinski - w tej sytuacji rnusiatbym wystqpowaC o takq zgodq dla kazdego
z lekarzy, ktorzy przyjrnujq na terenie szpitala. Nie mozemy podnajmowac na
inne cele niz cele statutowe i to chyba jest wystarczajqce.
Skarbnik - w tj 1 1 jest wpisana arnortyzacja?
p. L. Plucinski - konsultowaliSmy z Urzedem Skarbowym tq kwestiq.
Poinfonnowano mnie, i e mogq wpisaC sobie to jako koszt i to dotyczy wczeiniej
poczynionych rernontbw. Co do tych przyszlych to i tak bqdzie to kosztem
spotki.
Prezes Sp6tki Szpital Tucholski Sp. z 0.0. Pan Leszek Plucinski opuSci1 posiedzenie
Zarzqdu Powiatu.
Skarbnik - co do tej arnortyzacji to pozwoli to spblce na wykazanie koszt6w i
dziqki ternu mieliby wiqksze Srodki na dzialanie.
Wicestarosta - czy w zwiqzku z realizacjq tych inwestycji nie powinno by6
dodatkowej urnowy, ktora pozwolitaby nam na biezqcq kontrolq przebiegu
inwestycji?
p. A. Toczko - Rada Nadzorcza moze zobowiqzaC prezesa do raportow
z realizacji inwestycji.
Starosta - w jakiej fonnie pozostali udziatowcy mogq wlqczyC siq w te
inwestycjq?

p. A. Toczko - jedynie jako doplaty. Moze to by6 zaproponowane na Walnym
Zgromadzeniu.
Starosta - czy na zwiekszenie udzialow w space mozemy pozyskad Srodki
poprzez wykup wierzytelnoSci?
Skarbnik - obawiam sie, Ae z tym moze by6 problem. Nie s q d z ~rownie2,
2ebySmy mogli emitowad obligacje na zwiekszenie udzialow w space.
7. Zarzqd podjql uchwalc Nr 112/235/2008 w sprawie przyj~cia informacji z
wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za I11 kwartal 2008 roku(4-0-0).
Informacja zostanie opublikowana na stronach BIP.
8. Zarzqd podjql uchwale Nr 112/236/2008 w sprawie zmian budzetu Powiatu
Tucholskiego na rok 2008 (4-0-0).
9. Zarzqd podjql uchwale Nr 112/237/2008 w sprawie zmiany uchwaly Zarzqdu
Powiatu Tucholskiego na 3518012006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakladu Obslugi (4-00). Zmiana dotyczy aktualizacji listy obslugiwanych przez PZO jednostek
powiatowych.
Na tym protokol zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska
Zarzqd Powiatu
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