Protoko1 Nr 119/2008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego wrdniu 5 grudnia 2008 r.

Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czionek Zarzqdu- Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Siniio
Dyrektor ZDP - Zenon Poturalski
Radca Prawny - Tomasz Sobiecki
Z-ca Naczelnika WEZKiKF - Sylwia Sobczak
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk

Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Starosta - goicimy Pana Andrzeja Kobiaka. Mam nadziejq porozmawiac na temat
obwodnicy i mozliwoici rnontazu finansowego. Jest to ciqzar glownie gminy, ale
ma znaczenie dla calego powiatu. Obwodnica da tez mozliwoSC rozwoju
gospodarczego, co jest istotne, bo w przeciwnym razie powiat bqdzie siq narn
wyludnial.
p. A. Kobiak - sejmik przyjql zasadq finansowania 50;50, jednak po wielu
rozmowach udaio siq uzgodnid., ze I etap ma byi finansowany 50;50, a drugi etap
zostanie wykonany przez Zarzqd Wojewodztwa z wlasnego budzetu. Kwota ta
zostala zapisana na lata 2010-2012. Razern jest to przewidziana kwota 72 mln zl.
Inwestorem I etapu bylby samorzqd rniejski, ale moglby to zlecii ZDW,
a inwestorem I1 etapu bylby ZDW. Dobrze by bylo, zeby byla przygotowana pekna
dokumentacja, wedlug kt6rej ona przebiegalaby zgodnie z naszq koncepcjq. Jezeli
nie zostanie podpisane porozurnienie w tej sprawie to Srodki te przepadnq.
WiqkszosC miast podpisaia porozumienie na zasadach 50:50. W tej wersji rnozemy
zaczqi to realizowac w przyszlym roku.
Starosta - jest to duze wyzwanie. Mamy do wykonania wazne nasze zadania.
Partycypacja sarnorzqdow nie rnusi by6 po polowie. Trzeba bqdzie okreSliC
zdolnoici kredytowe. Jest to ostatnia taka szansa ze Srodkow unijnych. Pan Radny
tutaj dziaial i duzo udalo siq uzyskac.
Wicestarosta - poczqtkowo stanqliimy na stanowisku, ze powiat rniai by6
koordynatorem dzialari zwiqzanych z obwodnicq, ale sprawy siq przecizgaly i
ostatecznie zostaio tak, ze to gmina jest koordynatorem. My zaiozyliSmy taki
harmonogram, ze dziS bylaby juz dokurnentacja, a obecnie nie rnamy nawet
koncepcji. Musi to by6 c a b czas robione w uzgodnieniu z ZDW. Jest tu duza
zasluga dyrektora ZDW w tych dzialaniach. Na spotkaniu przedstawiono, ze grnina
i powiat majq przygotowai koncepcjq, dokurnentacjq i decyzjq Srodowiskowq.
To co przedstawial Pan Ortmam byla to koncepcja drogowcow z lat 70-tych
i zostala ona wpisana kiedyi do planu wojewodzkiego. Od tamtej pory kolejne

Starosta - nalezy poszukac rozwiqzania. zeby bylo mozliwe wykonanie tego
przedsiqwziqcia. Ponadto chcialbym poruszyc kwestiq sali widowiskowo sportowej. Mamy uczestniczyc w tym przedsiqwziqciu do wysokosci 30%. jednak
nie wiqcej niz 1.7 mln.
p. A. Kobiak - jest to ujqte w planach. ale doSd odleglych. Nalezy w tym zakresie
prowadzic rozmoury z Marszalkiem.
Wicestarosta - chcialbym takze poruszyc kwestiq subregionow. ZostaliSmy
usuniqci ze strategii jako subregion i jestesmy pretendentem do subregionu. a tym
samym zostalismy odciqci od bezposrednich srodkow z Brukseli.
Zarzqd zdecvdowal o skierowaniu na sesje Rady Powiatu Tucholskiego stanowiska
w sprawie welyfikacji rangi Tucholi jako subregionu wojewodztwa kujawsko pomorskiego.
Wicestarosta - chcialbym jeszcze takze porozmawiac w sprawie sali przy ZSLiT.
Sala zostala zgloszona do planu wojewodzkiego kubaturowych inwestycji
sportowych. Ww. plan nie zostal zweryfikowany, wobec czego nie mozemy
ubiegac siq o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Na rok 2009 w budzecie
Marszalka ma byc przyjqta kwota 52 mln zl na inwestycje sportowe. Jestem
umowiony na spotkanie z Marszalkiem w sprawie Srodkow finansowych dla naszej
hali sportowej. Na dzii otrzymalismy dofinansowanie od Marszalka w wysokoici
180 tys. zl.
Starosta - bylo zapowiedziane przyjqcie Strategii Rozwoju Bazy Sportowej, ale
wciqz przesuwano to w czasie i dopier0 niedawno zostala ona przyjqta. Byla
deklaracja, ze kazdy powiat otrzyma 1 mln zl na sale przy szkole. Nie
otrzymalismy tych srodkow. Byla deklaracja, ze z RPO nie bqdzie Srodkow na sale,
a 2 powiaty otrzymaly.
p. A. Kobiak - proponujq zaprosic Przewodniczqcego Sejmiku Wojewodztwa
Kujawsko - Pomorskiego i przedstawik te wnioski.
Pan Andrzej Kobiak Radny Wojewodztwa opuicil posiedzenie Zarzqdu.
2. Zarzqd podjql uchwalq Nr 119/248/2008 w sprawie wyrazenia zgody na
przekazanie mienia (4-0-0). Uchwala dotyczy przekazania telewizora do Domu
Pomocy Spolecznej.
3. Zarzqd podjql uchwalq Nr 119/249/2008 w sprawie wyrazenia zgody na
przekazanie mienia (4-0-0). Uchwala dotyczy przekazania wyposazenia na plac
zabaw w Specjalistycznym Osrodku wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
4. Zarzqd podjql uchwalq Nr 119/250/2008 w sprawie zmian budzetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok (4-0-0). Zamiany dotyczq przeniesien miqdzy
5 wydatkow.
5. Zarzqd podjql uchwalq Nr 119/251/2008 w sprawie w sprawie ustalenia terminu
skladania wnioskow o udzielenie dotacji na prace konsenvatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow (4-0-0).
Zarzqd okreslil termin skladania wnioskow od dnia 5 grudnia 2008 r. do dnia 12
grudnia 2008 r.
6. Dyrektor ZDP przedstawil treic notatki dotyczqcej spotkania w sprawie zawarcia
porozumienia pomiqdzy Powiatem Tucholskim, a Gminq Tuchola w sprawie

ustalenia zasad postqpowania w celu realizacji Projektu ..Budo~?r nawierzchni
ul.Podmiejskiej w Tucholi" cl ramach Programu Wieloletniego pod nazwq
..Narodow38 Program Przebudo~yDrog Lokalnych 2008-201 1".
Zarzqd zaakceptowal treit notatki.
TreiC notatki w zatqczeniu od oryginatu protokotu.
7. Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych przedstawil treit porozumienia z Zarzqdem
Drog Wo.jewodzkich i Gminq Tuchola dotyczqcego ustalenia zasad odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi wo-jewodzkiej nr 240, drogi
powiatowej 1015C oraz drog gminnych w rejonie ulic Cegielnianej. Warszawskiej
i Glownej . Zarzqd zaakceptowal pro-jekt porozumienia.
TreiC porozumienia w zatqczeniu od oryginatu protokotu.
8. Zarzqd zapoznal siq z pismem Ministra Finansow w sprawie zwiqkszenia
subwencji oiwiatowej o kwotq16.322 zl.
9. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Kierownika Referatu Budownictwa Staroshva
Powiatowego w sprawie przedluzenia umowy o pracq Pani Aleksandrze ~ m i c h
pracujqcej dotychczas w referacie w ramach prac intenvencyjnych. Zarzqd
przychylil siq do proiby.

Na tym protokol zakoriczono.
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