Informacja Zarządu Powiatu Tucholskiego o zadaniach realizowanych w latach 2011-2012
Na półmetku kadencji Zarząd Powiatu Tucholskiego składa serdeczne podziękowania Radnym Powiatowym, włodarzom gminnym, organizacjom
pozarządowym oraz wszystkim mieszkańcom powiatu tucholskiego za owocną współpracę w latach 2011-2012. Dzięki Państwa zaangażowaniu
i doskonałemu zrozumieniu pojęcia dobra wspólnego można było podejmować inicjatywy służące mieszkańcom całego powiatu i wszystkich jego gmin.

Finanse Powiatu Tucholskiego
Wysokie zobowiązania długoterminowe stanowiące kwotę 36.809.042,06 zł, jakie zostały zaciągnięte przez ustępujący w 2010 roku Zarząd Powiat Tucholskiego, obciążają budżet do końca 2024 roku i są przyczyną trudnej sytuacji finansowej.
Wysokość długu Powiatu na koniec 2010 roku stanowił wskaźnik zadłużenia 62,09% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. Obecny Zarząd, by dokończyć podpisane w latach 2009
i 2010 umowy i porozumienia, zmuszony był (pomimo dokonywanych oszczędności ) zaciągnąć
kredyt w latach 2011 i 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w łącznej
wysokości 6.400.000,00 zł.

Zdrowie i pomoc społeczna
„Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi
W marcu 2012 roku zakończono główną część programu dostosowania do obowiązujących wymogów Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o., której Powiat Tucholski jest głównym udziałowcem. W
wyniku tej inwestycji powstały m.in.: oddział kardiologii z pracownią kardiologii inwazyjnej, dwie
nowe sale operacyjne, poradnie specjalistyczne. Polepszono również warunki funkcjonowania oddziałów: wewnętrznego, położniczego i intensywnej terapii.

Zarząd Powiatu w trakcie realizacji budżetu prowadzi działania, w celu ograniczenia wydatków
bieżących, osobowych, remontowych i inwestycyjnych zarówno w Starostwie jak i w podległych
jednostkach organizacyjnych. Stan zatrudnienia na koniec kadencji w 2010 roku w Starostwie Powiatowym wynosił 74,25 etatu, a na dzień 31.12.2012 roku ograniczono zatrudnienie do 57,75
etatu. Ograniczenie wydatków wpłynie na poprawę sytuacji finansowej, lecz w długiej perspektywie czasu.
Zadłużenie Powiatu Tucholskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowił wskaźnik zadłużenia
61,9% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu wrześniu 2012 roku wydało raport o stanie gospodarki finansowej
Powiatu Tucholskiego, w której wskazuje, że do obecnego stanu finansów przyczyniły się bezpośrednio decyzje organów Powiatu Tucholskiego kadencji 2006-2010. W ocenie Regionalnej Izby
Obrachunkowej były one podejmowane bez analizy ich przewidywanych długofalowych skutków.
Zakłada się, iż możliwości budżetowe Powiatu na rok 2013 i najbliższe lata w horyzoncie kilkuletnim nadal pozostają bardzo mocno ograniczone, zarówno w wymiarze finansowym, jak
i formalno – prawnym. Związane jest to przede wszystkim z wysoką obsługą zobowiązań jakie
ponosi Powiat. Zaciągnięte kredyty, wykup obligacji, wierzytelności oraz obsługa długu to kwota
7.516.738,10 zł, która obciąża budżet Powiatu w 2013 roku. Dochody wpływające do budżetu Powiatu, takie jak subwencje, dotacje i dochody własne, mają tendencję malejącą, co w konsekwencji
prowadzi do zmniejszenia rozwoju gospodarczego.
Starania Zarządu Powiatu Tucholskiego zaowocowały otrzymaniem 31.12.2012 r. bezzwrotnej
pomocy finansowej z Ministerstwa Finansów. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
przyznał Powiatowi Tucholskiemu 1.100.000,00 zł, które już 31 grudnia 2012 r. wpłynęły na konto powiatu. Przydzielone środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej są pomocą bezzwrotną,
przeznaczoną na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Otwarcie szpitala po przebudowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi samodzielnie pozyskało środki zewnętrzne
i zrealizowało w latach 2011-1012 projekty finansowane ze środków unijnych o wartości 973.303,50
zł: „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”, „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”
oraz „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność II”. Partycypowało też w projektach systemowych: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”
(dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 596.590, 85 zł) oraz „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Edukacja i oświata

Ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowano resortowy
program wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na rok 2012, dofinansowanie wydatków bieżących powiatu na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastepczej oraz wynagrodzenie dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz szkolenie rodzin zastepczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
rodzinnego.

Zadania Powiatu Tucholskiego z zakresu edukacji i oświaty realizowane są przede wszystkim
przez szkoły powiatowe, przy wsparciu z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W
latach 2011-2012, ze środków EFS i programów Leonardo da Vinci, Socrates-Comenius oraz Polsko – Niemieckej Współpracy Młodzieży, realizowały one projekty takie jak: „Aktywny Uczeń Pracownik Obywatel To Ja…”, „Szkoła Sukcesu”, „Podnoszenie umiejętności uczniów szkół rolniczych…”, „Energia ze źródeł odnawialnych…”, „Nowa jakość kształcenia zawodowego w
PCPR wydatkowało kwotę 9.450,00 zł na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin poszko- województwie kujawsko-pomorskim”, „Przedsiębiorczość w praktyce”, międzynarodowa wymiana
dowanych w trąbie powietrznej oraz dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu tucholskiego młodzieży i zagraniczne staże. Muzeum Borów Tucholskich prowadziło zajęcia i warsztaty edukaufundowane przez Stowarzyszenie Lions Clubs Internationale. W ramach projektu „Aktywny Sa- cyjne dla młodzieży. Natomiast Wydział Promocji i Sportu zrealizował projekt „Teatr bliżej nas”
morząd” (PFRON) dofinansowano osobom niepełnosprawnym specjalistyczny sprzęt komputero- sfinansowany ze środków unijnych (POKL) w kwocie 45.363,00 zł.
wy wraz z oprogramowaniem, urządzenia brajlowskie, wózek o napędzie elektrycznym, uzyskanie
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
prawa jazdy kategorii B oraz serwis wózka inwalidzkiego w łącznej kwocie 41.230,15 zł.
oprócz działalności profilaktycznej i terapeutycznej w latach
Lp Rodzaj zadania
1. Turnusy rehabilitacyjne
2. Środki ortopedyczne

środki PFRON
w 2011 r. wykorzystane
przez PCPR
75.107,15 zł
282.839,34 zł

środki PFRON
w 2012 r. wykorzystane
przez PCPR
354.961,32 zł
275.359,19 zł

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się 56.436,24 zł

60.603,18 zł

4. Sport, kultura, rekreacja i turystyka
5. Likwidacja barier technicznych

0,00 zł
47.357,44 zł

14.000,00 zł
137..872,88 zł

6. Likwidacja barier architektonicznych
RAZEM

0,00 zł
461.740,17 zł

155.789,51 zł
998.586,08 zł

wydała 571 orzeczeń i 1395 opinii.

szkolnych
2010/2011 i
2011/2012
wykonała
łącznie 3626
badań diagnostycznych oraz

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia wspierał
tę działalność projektami takimi jak: „Uczeń zawoZajęcia w Powiatowej
dowiec – gwarancją sukcesu” (dotacja z funduszy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
unijnych - POKL 548.000,00 zł) „Szkoła Przyszłości – kształtujemy, rozwijamy, pomagamy” (środki
POKL 286.773,00 zł), „Borowiacy w labiryntach wiedzy” (środki POKL 1.004.750,60 zł), Targi
Edukacyjne, czy Powiatowy Dzień Edukacji.

Inwestycje drogowe w latach 2011-2012
Nazwa inwestycji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Przebudowa dróg powiat. 1013C i 1010C odcinek Wieszczyce-Kęsowo-Tuchółka-Żalno
Przebudowa drogi nr 1036C na odcinku Bruchniewo - Jania Góra
Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Śliwice-Łążek-Tleń w km 1+840-2+100 i 2+905-3+155
Rozbudowa drogi nr 1026C Cekcyn II etap
Przebudowa mostu przez rz. Stążkę w ciągu drogi nr 1026C Wielkie Gacno-Cekcyn-Rudzki Most (Nowy Młyn)
Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu
Przebudowa drogi 1036C na odcinku Bruchniewo+Jania Góra
Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejsc.Raciąż (I etap,cz.II)
Chodniki
Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo-Drożdzienica
Przebudowa dróg - wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno-bitumicznej

Poniesione nakłady ogółem
3 396 289,43
129 533,27
659 388,13
915 883,23
1 956 631,95
1 043 368,05
166 234,50
2 311 445,97
308 888,38
329 586,42
700 046,51

Środki własne
Powiatu
1 623 407,47
129 533,27
131 878,13
644 697,83
978 331,95
88 663,48
166 234,50
937 034,00
0,00
116 424,44
700 046,51

Dotacje z
Dotacje z budżetu
gmin
państwa i RPO
772 881,96
1 000 000,00
0,00
0,00
527 510,00
0,00
271 185,40
0,00
0,00
978 300,00
433 004,57
521 700,00
0,00
0,00
966 445,00
407 966,97
101 713,89
0,00
213 161,98
0,00
0,00
0,00

Nowością było pozyskanie przez Powiat Tucholski dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 29.984,00 zł na zagospodarowanie
terenów przyszkolnych w ZSLiT, ZSO oraz przy budynku Starostwa Powiatowegow Tucholi.

Wybrane inwestycje
•

•

Zakład Aktywności Zawodowej dzięki umowie podpisanej przez Powiat Tucholski z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów
utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi umożliwi podjęcie pracy
50 osobom, w tym 35 niepełnosprawnym. Miejsca pracy związane są z następującymi dziedzinami: gastronomia i catering, centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową i
siłownią, sala zabaw i edukacji dla dzieci, prace porządkowe oraz krawiectwo. Zakończone
są prace budowlane, dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku internatu ZSLiT
(koszt 1.395.931,07 zł), sfinansowane w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Klubami Seniora z Tucholi oraz innymi Domami Pomocy realizowane przy współpracy ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń”. Wydarzenia z życia mieszkańców DPS Wysoka można śledzić na portalu społecznościowym Facebook.
•

Opel Combo dla ZAZ

Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej poddany został zakończonej w roku 2011 termomodernizacji połączonej z wymianą pokrycia dachowego za kwotę 204.796,44 zł (dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 153.597,33 zł). Natomiast w roku 2012 wykonano I
etap prac konserwatorsko – restauratorskich, które obejmowały naprawę tynków, wymianę
obróbek blacharskich, wykonanie izolacji ścian oraz wykonanie opaski żwirowej wokół budynku za kwotę 56.812,16 zł (w tym dotacja Marszałka Województwa w kwocie 49.632,69
zł oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w kwocie 15.000,00 zł). Dla

Nowy samochód dla SOSW

mieszkańców DPS ważne są nie tylko warunki lokalowe, ale też pomoc wolontariuszy z
klubu „Animus” działającego przy Gimnazjum nr 1, spotkania z uczestnikami ŚDS, WTZ ,

nansowano w całości ze środków PFRON.
- dla Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Tucholi samochód
9-miejscowy Renault Trafic Grand Passenger przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych – koszt 115.252,00 zł
(dofinansowanie PFRON 57.626,00 zł).

• „Bory Tucholskie – w labiryntach
natury” Projekt o wartości 22.328.203,42
zł (dofinansowanie jako projekt kluczowy
Regionalnego Programu Operacyjnego
w kwocie 11.646.061,35 zł) zakończony
został 14.08.2012 roku. W jego ramach
Powiat Tucholski pełniący rolę lidera projektu wybudował punkty postojowe w
Rudzkim Moście, Pile i Fojutowie (w tym
wieżę widokową), pola biwakowe w Woziwodzie, Świcie i Gołąbku oraz ścieżkę
rowerową Tuchola- Świt- Tuchola.
Labiryty Natury - Stanica wodna w Woziwodzie
•

Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej

W roku 2012 zakupiono dwa samochody:
- dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z
oszczędności poprzetargowych Opel Combo Van do
przewozu żywności – koszt 68.407,99 zł. Wydatek sfi-

„Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie
Biosfery Bory Tucholskie” Projekt o wartości 3.059.120,00 zł (dofinansowanie POIS 2.600.252,00
zł oraz NFOSiGW 305.912,00 zł)
dobiegnie końca w czerwcu 2013
roku. Zrealizowano już sieć 21 mini-parkingów (koszt 1.399.265,99
zł) wyposażonych w zadaszenia,
stoły, ławki, stojaki do rowerów,
poprawione zostało oznakowanie
ponad 500 km szlaków turystycznych, zaawansowane są prace nad
standardem oznakowania terenowego i internetowym portalem
Borowiackie Szlaki - zadaszenia dla turystów
turystycznym. Szczegóły można

znaleźć na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego. W czerwcu planowana jest konferencja kończąca projekt, na której zaprezentowane będą jego wyniki
•

Szkoły powiatowe w Tucholi Wyposażenie w środki i zasoby – koszt 256.702,71 zł (dofinansowanie EFRR w ramach RPO WK-P 150.321,21 zł). W ramach projektu zakupiono
wyposażenie do nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi oraz dwóch pracowni laboratorium symulacji firmy logistycznej oraz pracowni handlowo-informatycznej w Zespole Szkół Licealnych i
Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi m. in. serwer sieciowy z oprogramowaniem,
16 komputerów, 2 komputery przenośne, 2 projektory multimedialne, 17 monitorów, 16 zestawów komputerowych, 17 krzeseł szkolnych obrotowych, 16 stolików komputerowych, 36
krzeseł szkolnych, 36 stolików szkolnych.

•

Ewidencja gruntów i budynków dla gmin Gostycyn i Kęsowo została zmodernizowana za
206.000,00 zł. Na wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 154 tys. zł
dotacji budżetowej. Cyfrowa mapa ewidencji gruntów powiatu tucholskiego jest dostępna w
internecie wraz z ortofotomapą i mapą topograficzną.

•

Modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego Zmodernizowane w
latach 2010/2011 lądowisko (utwardzona nawierzchnia, droga dojazdowa oraz parking)
dla helikopterów medycznych przy ulicy Witosa w Tucholi uzyskało nową, naziemna linię
energetyczną, co zapewniło bezpieczeństwo pracy pilotom śmigłowców. Nowe oświetlenie
nawigacyjne, współfinansowane przez Urząd Miejski w Tucholi, umożliwia helikopterom
lądowanie w nocy i we mgle.

Kultura i promocja
W latach 2011-2012 Powiat Tucholski organizował wiele wystaw autorskich oraz tematycznych
(malarskich, fotograficznych i innych).
Na koncertach i
festiwalach (m.in.
koncert noworoczny, na rozpoczęcie
wakacji, z okazji
przejęcia przez PolMuzeum Borów Tucholskich
skę prezydencji w
Unii Europejskiej,
Międzynarodowy
Festiwal Niemen 2011
Festiwal „Niemen
2011”), obok lokalnych wykonawców wystąpili znani artyści
krajowi i zagraniczni (np. „Enej”
czy „Raggafaya”).
Powiat
wspierał
organizację innych
Koncert zespołu ENEJ
wydarzeń ważnych
dla mieszkańców, takich jak np. Europejskie Spotkania Strzelców Historycznych, cykl koncertów orgaKorowód Kolędników
nowych, Festiwal Piosenki Religijnej, TOP Festiwal,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej itp. Na szczególną uwagę zasługuje

Historyczny Pochód Borowiaków
Nowością była impreza „MotoBory”.

Powiatowe stoisko promocyjne
Turystyki Wiejskiej i inne).

„Historyczny Pochód Borowiaków” (promujący w 2012
roku projekt „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”),
który cieszył się tak
wielkim zainteresowaniem mieszkańców
powiatu
(ok. 300 czynnie
z a ang a ż ow anych
osób), że już teraz planowana jest
jego kolejna edycja.
MotoBory
Powiatowe stoisko promocyjne można było zobaczyć
m.in. w Brukseli (Open Days), Berlinie (ITB), Katowicach (GLOB), w Poznaniu (Tour Salon), Bydgoszczy czy
Grucznie, a także na
wielu wydarzeniach
organizowanych
na terenie naszego powiatu (ESSH
Tuchola 2012, Dni
Kukurydzy, Dzień
Bartnika,
Forum
Ekspozycja na Open Days

Przedstawiciele Powiatu Tucholskiego prezentowali bogactwo Borów Tucholskich na konferencjach we Freiburgu oraz w Łodzi. Bogata działalność wydawnicza
obejmowała foldery (powiatowy, dot. akweduktu, dot. Rezerwatu
Przyrody Cisy Staropolskie, dot. Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie), przewodniki turystyczne
(ogólny, dla turysty grzybiarza
i dla turysty wędkarza), kolorowankę, kalendarze i kartę pocztową promującą Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, znaczki
z herbem powiatu, mapy turystyczne oraz film promocyjny
„Na Borowiacką Nutę”. Wspierane były też obce wydawnictwa
dotyczące regionu – zarówno
organizacyjnie jak i finansowo.
Punkt Informacji Turystycznej
Kiermasz Borowiacki
działający przy Muzeum Borów
Tucholskich wzbogacił się w roku 2012 o komputer dostępny dla
turystów oraz infomat włączony w sieć Polskiej Organizacji TuInfomat przy MBT
rystycznej, która też zakupiła oba te urządzenia. Udział w akcji „Unijny
Paszport Turystyczny” organizowanej przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną przyciągnął dodatkowych turystów.

Z rekomendacji Powiatu Tucholskiego Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych
„Bory Tucholskie” zdobyło nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Odkrywca”,
a Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” otrzymała wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Dotacje Powiatu Tucholskiego
•

Organizacje pozarządowe wspierane były w latach 2011 i 2012 łącznie kwotą 148.650,00 zł
(na wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej).

•

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały od Powiatu Tucholskiego łącznie 33.130,87 zł (w
formie dotacji oraz zakupów).

•

Spółki wodne działające na terenie Powiatu Tucholskiego otrzymały w roku 2012 pomoc
finansową z budżetu Powiatu Tucholskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w wysokości 8.800,00 zł.

Strategia rozwoju
Przedstawiciele Powiatu Tucholskiego czynnie uczestniczyli
w pracach przygotowawczych do nowej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta Tucholski Dorota
Gromowska uczestniczyła w inauguracji tych prac, zadbała też
o to, by postulaty zgłaszane przez samorządy naszego powiatu trafiły do Marszałka Województwa, wspierała organizację
spotkania konsultacyjnego w Powiecie Tucholskim. Pracownicy Starostwa włączyli się w prace zespołów tematycznych z
zakresu ładu przestrzennego, marketingu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych, do których zostali wcześniej przySpotkanie powiatowe w sprawie
gotowani na bezpłatnym trzydniowym szkoleniu dotyczącym
strategii rozwoju województwa
tworzenia strategii regionalnych.

