Ustalenia
z posiedzenia Zarzadu Powiatu Inowroclawskiego
z 20 lutego 2008 r.

1. Zarzad podjal uchwaly w sprawie:
a) wyrazenia opinii dotyczacej zaliczenia ulic: Górniczej, odcinka ulicy Szymborskiej
od ulicy Górniczej do ul. Andrzeja, Andrzeja i Najswietszej Marii Panny
w Inowroclawiu do kategorii dróg gminnych (uchwala nr 279/2008),
b) wyrazenia opinii dotyczacej zaliczenia ulic : Ikara, Józefa Ulatowskiego, Adama
Poszwinskiego, Boleslawa Brodnickiego i Wrzosowej w Inowroclawiu do kategorii
dróg gminnych (uchwala nr 280/2008),
c) ustalenia skladu i zasad powolywania czlonków Powiatowej Rady Sportu oraz
ustalenia regulaminu jej dzialania (uchwala nr 281/2008),
d) zatrudnienia Pana Andrzeja Lipinskiego na stanowisku dyrektora Zarzadu Dróg
Powiatowych w Inowroclawiu (uchwala nr 282/2008),
e) wynajmu pomieszczenia strychowego przy ul. Narutowicza 53 w Inowroclawiu
(uchwala nr 283/2008),
f) przekazania w formie darowizny samochodu osobowego marki Opel Astra II Kombi
Komfort bedacego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu na rzecz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (uchwala nr 284/2008),
g) pelnienia przez Powiatowy Urzad Pracy w Inowroclawiu roli Beneficjenta
w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 2013 (uchwala nr 285/2008).
2. Zarzad postanowil wniesc projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie wyrazenia
zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Pakosc nieruchomosci
polozonej w Koscielcu gmina Pakosc.
3. Zarzad, nawiazujac do przedstawionego przez naczelnika Wydzialu Edukacji, Kultury,
Sportu i Zdrowia pisma Z- cy Prezydenta Miasta Inowroclawia p. Wojciecha
Piniewskiego w sprawie wspóluczestniczenia przez Powiat Inowroclawski,
w kosztach w wysokosci 20.000 zl, w organizacji Biegu Piastowskiego z Kruszwicy
do Inowroclawia, zobowiazal naczelnika do przygotowania biznesplanu, w celu
wskazania jaki bylby udzial srodków publicznych oraz srodków sponsorów
w organizacji ww. przedsiewziecia.
4. Zarzad nawiazujac do propozycji naczelnika Wydzialu Edukacji, Kultury, Sportu
i Zdrowia dotyczacej utworzenia w budynku Mlodziezowego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Kruszwicy - Mlodziezowego Osrodka Wychowawczego dla Dziewczat
z Uposledzeruem Umyslowym w Kruszwicy, zobowiazal Naczelnika
do przygotowania biznesplanu w zakresie funkcjonowania w przedmiotowym
budynku ww. Osrodka.

5. Zarzad postanowil wypowiedziec umowe dzierzawy dotychczasowemu dzierzawcy
gruntów rolnych stanowiacych wlasnosc Powiatu Inowroclawskiego, polozonych
w Markowie gmina Gniewkowo.
6. Zarzad zobowiazal naczelnika Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami do przygotowania stosownego projektu uchwaly w sprawie zbycia
gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi polozonych w Markowie gmina
Gniewkowo.
7. Zarzad zobowiazal naczelnika Wydzialu Geodezji, Kartografii, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami do przygotowania stosownego projektu uchwaly
w sprawie ogloszenia pierwszego przetargu na wydzierzawienie gruntów rolnych wraz
z budynkami gospodarczymi polozonych w Markowie gmina Gniewkowo, na okres
l roku, przyjmujac cene wywolawcza czynszu dzierzawnego w wysokosci 600 zl
za kazdy hektar wydzierzawionych gruntów rolnych.
8. Zarzad przychylil sie do wniosku dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Ostrowie
w sprawie spisania poniesionych nakladów inwestycyjnych ujetych w ewidencji
ksiegowej jako inwestycje "Modernizacja DPS Ostrowo" w wysokosci 56.771,00 zl
jako straty inwestycyjnej, w zwiazku uchwala Rady Powiatu Inowroclawskiego
Nr XI/114/2007 z dnia 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie przyjecia programu
naprawczego Domu Pomocy Spolecznej w Ostrowie, polegajacego na rozbudowie
i zasiedleniu domu w Tarnówku do 30 czerwca 2009 r. i funkcjonowania placówki
w Ostrowie do dnia 30 czerwca 2009r .
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