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Protokół Nr 1/18  

Z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 142 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu 

stwierdził 100 % frekwencję. 

Ad. 3 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 1. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

4.1. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego; 

4.2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019; 

4.3. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 

2018 rok.  

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.2.  w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług 

oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.3. w sprawie powierzenia Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności 

zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiający w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

5.4. w sprawie powierzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności 

zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

5.5.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Dróg Powiatowych w 

Golubiu-Dobrzyniu w 2019 roku oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze 

przeprowadzonego przetargu. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Pani Natalia Iwanicka – Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału Finansów  

i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – zwiększenie planu dotacji celowych; 

6.2. Pani Sylwia Foksińska- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-

Dobrzyniu – wniosek o wynajem lokalu użytkowego; 
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6.3. Pani Sylwia Foksińska- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-

Dobrzyniu – wniosek o wynajem garażu; 

6.4. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o zawarcie umów najmu pomieszczeń; 

6.5.▀▀▀,,Gold-Drew” – prośba o możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu; 

6.6. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o 

podpisanie umowy użyczenia na wynajem garażu; 

6.7. Pani Natalia Iwanicka – Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału Finansów  

i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja o zmniejszonym planu 

dotacji celowych; 

6.8. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu -  prośba o dokonanie przeniesień w budżecie programu 

Rządowego 500+; 

6.9. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień 

między paragrafami w budżecie programu Aktywny Samorząd; 

6.10. Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja o zwiększonym planie dotacji celowych; 

6.11. ▀▀▀▀ – Agencja Ochrony Osób i Mienia ,,UREUS” – prośba  

o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu garażu; 

6.12. Pan Marek Nowacki – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 

prośba o przygotowanie kolejnej umowy najmu pomieszczeń; 

6.13. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dodatkowe oświetlenie zewnętrzne 

budynku. 

 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 1 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4.1. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty 

Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Przewodniczący poprosił Panią Katarzynę Orłowską Sekretarz Powiatu o wyjaśnienia 

dotyczące ustalenia wynagrodzenia. Pani Sekretarz, iż wysokość wynagrodzenia wynika z 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936). Szczegółowe informacje 

dotyczące wynagrodzenia stanowi Załącznik Nr 1.  

 

Decyzja Zarządu: 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – 

Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad.4.2. 

 Jako kolejny projekt Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał uzasadnienie uchwały, które jasno określa 

konieczność podjęcia uchwały. Odczytał, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm., rozkład godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych powinien być przystosowany do potrzeb ludności i zapewniać 

dostępność świadczeń również w porze nocne, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. 

Stosownie zaś do art. 94 ust. 2, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.  

 Na rok 2019 przyjęto stanowisko z lat poprzednich, tj. dyżury w porze nocnej, 

niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy będą pełnić apteki położone na terenie miasta 

Golubia-Dobrzynia. 

Mając na uwadze powyższe w niniejszej uchwale ustalono, iż apteki ogólnodostępne na 

terenie miasta Golubia-Dobrzynia będą pełnić dyżury w porze nocnej od godz. 21.00 do 

24.00, a w niedzielę, święta i inne wolne dni wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 24.00. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019. 

Ad.4.3. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2018 rok. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa 

Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu. 

 Skarbnik Powiatu w celu wyjaśnienia zmian odczytał uzasadnienie przedmiotowej 

uchwały. Po odczytaniu, Skarbnik Powiatu zapytał czy członkowie zarządu mają pytania do 

przedstawionego uzasadnienia.  

 Pytań do uzasadnienia nie zgłoszono, po czym Pan przewodniczący zapytał o opinię 

przedstawionej uchwały.  

 

Decyzja Zarządu: 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 

2018 rok. 

Ad.5.1. 

 Przewodniczący poinformował Członków Zarządu, iż planowane jest podjęcie uchwały 

Zarządu Powiatu upoważniającej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności. W związku z tym, Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w 

sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. Pan Franciszek Gutowski zaproponował, aby kwoty dla poszczególnych jednostek nie 

uległy zmianom w stosunku do uchwały upoważniającej na 2018 rok.  

W związku z powyższym kwoty dla poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty   5.000 euro 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty   5.000 euro 

3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty   3.000euro

   

4. Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim do kwoty 5.000 euro 

5. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem do kwoty  5.000 euro 

6. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 1.500 euro 

7. Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 3.000 euro 

8. Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem do kwoty 2.500 euro 

9. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty   4.500 euro 

10. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 4.500 euro 

11. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty   1.500 euro 

12. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty   25.000euro 

13. Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 

          1.500 euro 

14. Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego  

w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty       2.500 euro 

 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad.5.2. 

 Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług 

oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

 Pan Franciszek Gutowski poinformował członków Zarządu, iż podjęcie niniejszej uchwały 

wynika z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach rozliczeń 

podatku od towarów i usług. 
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Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług 

oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad.5.3. 

 Po podjęciu uchwały Zarządu Powiatu, Przewodniczący Zarządu przedstawił uchwałę Zarządu 

Powiatu w sprawie powierzenia Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności 

zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiający w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania 

czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiający w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Ad.5.4. 

 Po podjęciu uchwały stanowiącej punkt 5.3. przedmiotowego posiedzenia, Przewodniczący 

poinformował, iż konieczne jest podjęcie uchwały powierzającej Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu  

wykonywania czynności  zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  W związku z powyższym przedstawił 

przygotowaną uchwałę, przedstawiając czynności, do których zostaje upoważniony.  

 Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności 

zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Ad.5.5. 

 Jako kolejny punkt Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 

paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w 2019 roku 

oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.  

 Pan Franciszek Gutowski poinformował, iż podjęcie uchwały jest konieczne w celu zakupu 

paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz oleju opałowego lekkiego. W celu 

zrealizowania zakupu w trybie przetargu nieograniczonego zachodzi konieczność upoważnienia Pana 

Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

Decyzja Zarządu: 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Dróg Powiatowych w 

Golubiu-Dobrzyniu w 2019 roku oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze 

przeprowadzonego przetargu. 

Ad. 6.1.  

Po podjęciu uchwały stanowiącej punkt 5.5. posiedzenia Zarządu, Przewodniczący Zarząd 

zapytał czy ktoś z zebranych ma pytania do przedstawionych uchwał. Nikt z zebranych nie zgłosił 

pytań, po czym Pan Franciszek Gutowski poinformował, iż zgodnie z porządkiem obrad przechodzi 

do punktu spraw różnych. 

W tym miejscu przedstawił informację Pani Natalii Iwanickiej Kierownik Oddziału 

Budżetowego Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Bydgoszczy o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 870,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i 

nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo zmniejszono plan 

dotacji w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 5.000 zł w związku z występującymi w jednostce 

PSP wakatami oraz okresami niepobierania wynagrodzenia przez zatrudnionych pracowników.  

Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu, iż informacja została już 

przekazana do Skarbnika Powiatu.  

Ad. 6.2. 

Kolejny punkt porządku obrad stanowi wniosek Pani Sylwii Foksińskiej – Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, która wnioskuje o wynajem lokalu 

użytkowego, znajdującego się w budynku przy ulicy J.G. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu.  

Pani Danuta Brzoskowska Członek Zarządu zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego 

Zarządu w sprawie stawek za najem lokali. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zwróci się z 

prośbą do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o przygotowanie materiałów na kolejne posiedzenie 

Zarządu Powiatu, informujących o stawkach oraz  kosztach najmu poszczególnych pomieszczeń. 

W związku z powyższym podjęto decyzje, iż odpowiedzi do wniosków, dotyczących najmu 

lub użyczenia, które są przedmiotem posiedzenia zostaną ponownie rozpatrzone na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu.  

Odnośnie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu 

podjęto wstępnie decyzję o zawarciu umowy do 31 grudnia 2021 roku.  

 

 

Ad. 6.3. 

Kolejny wniosek został złożony również przez Panią Sylwię Foksińską Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, który dotyczy wynajmu garażu 
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znajdującego się w części budynku przy ulicy J.G.Koppa w Golubiu-Dobrzyniu. W wynajmowanych 

pomieszczeniach garażowany będzie samochód służbowy.  

W związku z podjęto wcześniej decyzją o przeanalizowaniu wszystkich wniosków o najem 

pomieszczeń na kolejnym posiedzeniu Zarządu, podjęto decyzje o okresie najmu, który wyznaczono 

do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Ad. 6.4. 

Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił prośbę Pana Michała Kamińskiego 

Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu o zawarcie umowy najmu 

pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ulicy J.G. Koppa 1d oraz w budynku 

przy ul. J.G. Koppa 1 a na okres do 31 grudnia 2023 roku. Wnioskuje także o najem pomieszczeń w 

budynku oddziału chorób płuc i gruźlicy przy ul. J.G.Koppa 1f na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zawarciu umowy na ww. pomieszczenia do dnia 31 grudnia 

2023 roku. Koszt najmu w związku z wcześniejszą decyzją zostanie omówiony na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu. 

Ad. 6.5. 

Jako kolejny punkt została przedstawiona prośba ▀▀▀▀  ,,Gold-Drew” , który zwrócił się o 

możliwość przedłużenia umowy wynajęcia lokalu przy ulicy J.G. Koppa w Golubiu-Dobrzyniu na 

działce nr 89/14. 
Pani Danuta Brzoskowska zwróciła się z pytaniem do Pana Przewodniczącego, dotyczące 

wskazania osoby, z którą została zawarta umowa na przedmiotowy lokal. Pozostali członkowie 

Zarządu przychylili się do pytania oraz wrócono się z prośbą o sprawdzenie oraz przedstawienie 

informacji stron umowy.  

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż informacja zostanie przygotowana na kolejne 

posiedzenie Zarządu. 

Ad. 6.6. 

Kolejny wniosek wpłynął od Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-

Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na podpisanie umowy użyczenia na  

wynajem garażu, zlokalizowanego przy ulicy J.G. Koppa 1a.  

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zawarciu umowy na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Ad. 6.7. 

Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu, iż w dniu 14 listopada 2018 r. do 

tut. Starostwa Powiatowego wpłynęła informacja przygotowana przez Panią Natalię Iwanicką 

Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w 

Bydgoszczy, dotycząca zmniejszenia planu dotacji celowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 

kwotę 570,00 zł oraz w dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 50,00 zł.  

Przewodniczący przekazał także, iż kopia przedmiotowego dokumenty została przekazana do 

Skarbnika Powiatu. 

Ad. 6.8. 



▀▀▀▀ - Ochrona Danych Osobowych 
 

Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć między 

paragrafami w budżecie programu Rządowego 500+. Członkowie Zarządu zapoznali się z załączoną 

propozycją dokonania przesunięć. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dokonaniu przeniesień w budżecie między paragrafami 

zgodnie z przedstawioną propozycją przez Panią Małgorzatą Badźmirowską Kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.9. 

Kolejny wniosek Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu dotyczy dokonania przeniesień między paragrafami w budżecie 

programu Aktywny Samorząd na rok 2018 w celu zapewnienia płynności finansowej jednostki. Do 

przedstawionego wniosku została załączona propozycja ww. przesunięć.  

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie z uwzględnieniem załączonej propozycji przesunięć 

między paragrafami w budżecie programu Aktywny Samorząd.  

Ad. 6.10. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił informację przygotowaną przez Panią Iwonę 

Wiśniewską Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy, która dotyczy zmniejszenia oraz zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. 

Zwiększenie planu dotacji celowych odnosi się do : 

- dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015, § 2110, 

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

- dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdz. 85203, § 2110, 

- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2110, 

Natomiast zmniejszenie planu dotacji celowych dotyczy: 

-  dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, § 2110, 

- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2110.  

Pan Franciszek Gutowski poinformował, iż informacja ta została już przekazana do Skarbnika 

Powiatu. 

Ad. 6.11. 

Kolejny punkt porządku obrad stanowi prośba ▀▀▀ Agencji ,,UREUS”, mieszczącej się przy 

ul. Żeromskiego 40 w Golubiu-Dobrzyniu, dotycząca wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 

garażu. Pomieszczenie mieści się przy ul. J.G. Koppa w Golubiu-Dobrzyniu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu do dnia  

31 grudnia 2019 roku. 

Ad. 6.12. 



▀▀▀▀ - Ochrona Danych Osobowych 
 

Pan Franciszek Gutowski przedstawił pismo Pana Marka Nowackiego Dyrektora Oddziału 

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w którym zwrócono się z 

prośba o przygotowanie nowej umowy najmu lub anektowanie istniejącej na wynajmowanie 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 67,31 m2 mieszczących się w budynku przy ulicy Dr J.G. Koppa 

1a w Golubiu-Dobrzyniu.  

Przewodniczący Zarządu wystąpił z propozycją rocznego okresu najmu, tj. do 31 grudnia 

2019 r. z uwagą, iż po tym okresie czasu pomieszczenia staną się niezbędne dla potrzeb własnych 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. W celu omówienia szczegółów, Przewodniczący 

poinformował, iż zaprosi na spotkanie Pana Marka Nowackiego Dyrektora Oddziału Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.  

Ad. 6.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 22 listopada 2018 r. Pani Aleksandra 

Bogdańska Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu 

zwróciła się pisemnie z prośba o podjęcie działań poprzez zaopatrzenie  Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w dodatkowe oświetlenie zewnętrzne 

budynku.  

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na montaż dodatkowego oświetlenia ze 

środków własnych jednostki. Jednakże Przewodniczący poinformował, iż Wydział Techniczno-

Inwestycyjny sprawdzi czy dodatkowe oświetlenie zewnętrzne było zaplanowane do wykonania i ujęte 

w kosztorysie prac remontowych. 

Ad.7. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia 

wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, po czym Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o 

zakończeniu posiedzenia. 

Ad.8. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1525. 

Przewodniczący Zarządu –  Franciszek Gutowski ……………………………… 

Wicestarosta                      -  Danuta Malecka  ……………………………… 

Członek Zarządu               - Danuta Brzoskowska  ……………………………… 

Członek Zarządu               - Jacek Foksiński      ……………………………… 

Członek Zarządu               - Roman Mirowski  ……………………………… 

 

Protokołowała: Emilia Pęcak 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 

 


