Protokół Nr 4/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 4. 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, iż nieobecna jest Pani Danuta Malecka Wicestarosta GolubskoDobrzyński oraz Pani Danuta Brzoskowska Członek Zarządu.
Ad. 3.
Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
Otwarcie 4. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 2/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 5 grudnia 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
5.1.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2018 rok;
5.2.w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów
Polskich.
6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2018 rok;
6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
6.3. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu.
7. Sprawy różne:
7.1. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o zajęcie stanowiska
w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cale mieszkaniowe w prawo własności;
7.2. Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja
dotycząca wykorzystania dotacji;
7.3. Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja
o zwiększonym planie dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2110;
7.4. Pan Daniel Brożek – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prośba
o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym na rok 2018 Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim;
7.5. Pan Daniel Brożek – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –
zapotrzebowanie na środki finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kowalewie Pomorskim na rok 2019 – dodatkowa terapia;
7.6. Pan Daniel Brożek – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –
zapotrzebowanie na środki finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
1.
2.
3.
4.
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w Kowalewie Pomorskim na rok 2019;
7.7. Pani Kinga Kacprzykowska – Referent ds. obsługi Rady Powiatu – przekazani
pisma w sprawie pokrycia kosztów druku czasopisma, pn. ,,Rocznik Zamku
Golubskiego” oraz możliwości umieszczenia herbu Powiatu;
7.8. Pani Magdalena Zygnarowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień między
paragrafami w budżecie jednostki;
7.9. Pani Aleksandra Kwiatkowska – Członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy – uchwała, dotycząca opinii o projekcie budżecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok;
7.10. Pani Aleksandra Kwiatkowska – Członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy – uchwała, dotycząca o możliwości sfinansowania
deficytu projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok;
7.11. Pani Aleksandra Kwiatkowska – Członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy – uchwała, dotycząca opinii o projekcie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030;
7.12. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu - prośba o wyrażenie zgody na dokonanie
przeniesień między paragrafami w budżecie jednostki;
7.13. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu - prośba o wyrażenie zgody na dokonanie
przeniesień między paragrafami w budżecie jednostki;
7.14. ▀▀▀▀ – pismo dotyczące dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej;
7.15. Pani Małgorzata Piaskowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia –
wyjaśnienie, dotyczące pisma Pani Ewy Jasienieckiej w sprawie dotacji
na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;
7.16. Pani Anna Lebowska – Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu
i Dróg – prośba o rozważenie możliwości wprowadzenia świadczenia usługi Systemu
Wysyłania Powiadomień SMS;
7.17. Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia
biurowego oraz podpisanie umowy;
7.18. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim
– prośba o wyrażenie zgody na pozostawienie wysokości stawek czynszu
na dotychczasowych warunkach.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący poinformował, iż w sprawach różnych przedstawiony zostanie
dodatkowy wniosek przekazany wniosek Kola Łowieckiego Nr 72 ,,Łoś” w Rypinie
o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.
Porządek obrad 4 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został
przyjęty jednogłośnie.
Dodatkowo Przewodniczący poinformował, iż w posiedzeniu Zarządu
zaproszonymi gośćmi są Pan Michał Kamiński Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz Pani Ewa
Żuławska Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
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Przewodniczący Zarządu zwrócił się z prośbą o przyjęcie zaproszonych gości
i zrealizowanie przedstawionych przez nich tematów po zrealizowaniu punktów
5 i 6 przedmiotowego posiedzenia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedstawioną propozycję wcześniejszego
zrealizowania tematów.
Ad. 4.
Protokół Nr 2/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o przyjęcie
protokołu.
Protokół Nr 2/18 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2018 rok.
Do przedstawienia powyższej uchwały Przewodniczący Zarządu poprosił o zajęcie
głosu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu, który poinformował, iż ustala się
łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 49.385.384,15 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich.
Przewodniczący wyjaśnił, iż uchwałą nr III/22/2018 Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia
do Związku Powiatów Polskich dokonano wyboru ww. osób jako delegatów
na Zgromadzenia Ogólne Związku Powiatów Polskich. Jednakże stosownie
do § 16 ust. 4 Statutu Związku Powiatów Polskich, Rada Powiatu desygnuje w drodze
uchwały delegata na Zgromadzenie Ogólne, w związku z czym konieczne jest dokonanie
wyboru jednego delegata Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na to Zgromadzenie.
W związku z powyższym proponuje się desygnowanie Pana Franciszka
Gutowskiego Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich.
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Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie projektu uchwały Pana Zbigniewa
Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2018 rok.
Ad. 6.2.
Kolejny punkt posiedzenia stanowi projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący poinformował, iż zmianie uległ § 5, który otrzymał brzmienie:
,,Upoważnia się Pana Franciszka Gutowskiego – Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego i Pana
Romana Mirowskiego – Członka Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do dokonania
czynności związanych z zaciągnięciem kredytu określonego w § 1 niniejszej uchwały, w tym
w szczególności do podpisania umowy kredytu oraz dokumentów dotyczących jego
zabezpieczenia. Dla ważności powyższych czynności konieczna jest kontrasygnata Skarbnika
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Zbigniewa Szyjkowskiego”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż potrzeba zmian wynika z
konieczności dostosowania zadań wydziałów Starostwa Powiatowego do obowiązującego
stanu prawnego. Ponadto, wyodrębnione zostało Biuro Rady, które będzie funkcjonowało
jako oddzielna komórka na zasadach wydziału. Jednocześnie w strukturze Starostwa
Powiatowego wyodrębnione zostało stanowisko do spraw Kadr.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.
Pan Przewodniczący Zarządu poprosił na posiedzenie Pana Michała Kamińskiego
Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Po przywitaniu, Pan
Przewodniczący podjął temat, który był analizowany na poprzednich posiedzeniach Zarządu
Powiatu a mianowicie kwestia udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
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Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem do Pana Kamińskiego o wysokość
kwoty, która zapewniłaby płynność finansową Szpitala.
Pan Kamiński poinformował, iż po wstępnej analizie, proponowana wcześniej kwota
w wysokości 800 000,00 zł byłaby najkorzystniejsza.
Obecni członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przedstawioną wysokość kwoty, która
zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przewodniczący
Zarządu poinformował, iż stosowna uchwała Zarządu zostanie przygotowana na kolejne
posiedzenie.
Pan Franciszek Gutowski po omówieniu kwestii udzielenia pożyczki, zwrócił się do
Pana Kamińskiego z pytaniem z zakresu zabezpieczenia miejscu wypadku z skutkiem
śmiertelnym. Zwrócił uwagę, iż należy zwrócić uwagę na procedurę zabezpieczania miejsc
wypadków drogowych z podziałem na obowiązki poszczególnych służb, tj. straż pożarna,
pogotowie, policja.
Pan Roman Mirowski zaproponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielami
władz Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, Prezesem Zarządu Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Pan Roman Mirowski zauważył, iż rozmowy w w/w temacie można podjąć podczas
Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki. Wspomniał także, iż zgłasza swój udział w spotkaniu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż informacja o zorganizowanie spotkania
zostanie przekazana do Biura Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zapytał także czy ktoś
z zebranych ma jeszcze pytania do Pana Kamińskiego. Pytań nie zgłoszono.
W związku z brakiem pytań, Pan Przewodniczący podziękował Panu Kamińskiemu
za przybycie. Prezes Szpitala opuścił posiedzenie Zarządu o godz. 1515.
Po opuszczeniu posiedzenia przez Pana Michała Kamińskiego, jako kolejnych gości
poproszono Panią Małgorzatę Badźmirowską Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu oraz Panią Ewę Żuławską Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kowalewie Pomorskim, która zwróciła się z prośbą o utworzenie dodatkowej terapii.
Pani Ewa Żuławska wyjaśnia, iż utworzenie dodatkowej terapii jest inicjatywą, która
pomoże zaprezentować się na rynku pracy oraz daje lepsze możliwości na utrzymanie WTZ
poprzez większą ilość uczestników. Nadmieniła także, iż od 2012 roku stara się, aby budynek
przeszedł na własność WTZ. Poinformowała, iż rozmawiała w tej sprawie z Panem Jackiem
Żurawskim Burmistrzem Miasta Kowalewa Pomorskiego, który oświadczył, iż podejmie
kroki w celu przekazania budynku na własność. W chwili przejęcia, Pani Kierownik może
starać się w Urzędzie Marszałkowskim o środki przeznaczone na modernizację.
Pani Małgorzata Badźmirowska zwróciła uwagę, iż prosiła o przygotowanie
informacji o powierzchni pomieszczeń WTZ w celu sprawdzenia spełnienia wymaganych
standardów. Informacja nie została przekazana do dnia dzisiejszego. Zwróciła również uwagę,
iż przy planach dodatkowej terapii należy wziąć pod uwagę kwestię szatni oraz łazienek.
Pani Ewa Żuławska odpowiedziała ,iż informacje zostaną przekazane.
Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, że w chwili wpłynięcia wniosku o udzielenie
informacji, WTZ są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi. Wynika to nie tylko
z obowiązku ale także współpracy pomiędzy jednostkami. Poinformował także, iż wyrażenie
zgody na utworzenie dodatkowej terapii uzależnione jest od dostosowania budynku.
Nadmienia także, iż inicjatywa ta powinna zostać szczegółowo przeanalizowana, gdyż
w sytuacji, gdy nie spełnimy kryteriów i warunków projektu, środki będą musiały zostać
zwrócone.
▀▀▀▀ - Ochrona Danych Osobowych

Pani Małgorzata Badźmirowska poinformowała, iż w chwili obecnej wniosek został
rozpatrzony negatywnie. Nadmienia także, iż należy uzupełnić w nim braki formalne.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż wniosek może zostać przeanalizowany po raz
kolejny w chwili zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych.
Pani Ewa Żuławska zwróciła się z kolejną sprawą, dotyczącą najmu garaży.
Przewodniczący Zarządu wskazał, iż należy zwrócić się do Pana Bogdana Oskwarka
Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorski., ponieważ grunt pod garaże jest w trwałym
zarządzie szkoły. Dopiero w następnym etapie dyrektor szkoły może zwrócić się do Starosty.
Kolejno Przewodniczący zapytał, czy ktoś zgłasza pytania. Pytań nie zgłoszono,
w związku z czym o godz. 1605 Pani Ewa Żuławska opuściła posiedzenie Zarządu.
Posiedzenie opuściła także Pani Małgorzata Badźmirowska.

Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 30 listopada Pani Emilia
Piotrowska Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami wystąpiła z informacją do Zarządu Powiatu, dot. wejścia w życie ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W związku
z powyższym wszystkie nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste a zabudowane
budynkami mieszkalnymi z mocy prawa przekształcają się we własność. Przewodniczący
Zarządu poinformował, iż zgodnie z zawartą informacją dla osób, które wniosą należną opłatę
przekształceniową jednorazowo, ustawodawca przewidział bonifikaty. W przypadku
własności Skarbu Państwa bonifikaty wynikają wprost z ustawy, natomiast w odniesieniu
do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca
dał możliwość określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat.
Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję wstrzymania się w chwili obecnej
z podjęciem decyzji oraz ponownym przeanalizowaniu kwestii bonifikat w pierwszym
kwartale 2019 r. Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali przedstawioną propozycję.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 5 grudnia 2018 r. do tut. Starostwa
wpłynęła informacja sporządzona przez Panią Iwonę Wiśniewską Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
przypominająca o obowiązku zwrotu dotacji w przypadku niewykorzystania części lub całości
dotacji, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem a także dotacji pobranych
niezależnie lub w nadmiernej wysokości.
Ad. 7.3.
Jako kolejny punkt posiedzenia Przewodniczący przedstawił pismo Pani Natalii
Iwanickiej Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału Finansów i Budżetu KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące zwiększenia planu dotacji w dz. 855 –
Rodzina, rozdz. 85504, § 2110. Przewodniczący poinformował, iż informacja ta została
wcześniej przekazana do Skarbnika Powiatu.
Ad. 7.4.
Kolejny punkt stanowi pismo Pana Daniela Brożka Prezesa Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Toruniu z prośbą o akceptację przesunięć w planie
finansowym na rok 2018 Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim ze
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środków PFRON. Przewodniczący poinformował, iż kwota po zmianach wynosi tyle samo
jak przed zmianami planu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcia w planie finansowym na rok 2018
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
Ad. 7.5.
Kolejny punkt stanowi pismo Pana Daniela Brożka Prezesa Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Toruniu, przedstawiające zapotrzebowanie
na środki finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na 2019
rok w związku z rozszerzeniem o dodatkową terapię.
W związku ze wstrzymaniem się w chwili obecnej od podjęcia decyzji o rozszerzeniu
o dodatkową terapię, przedmiotowe pismo zostało odłożone do chwili podjęcia ostatecznej
decyzji.
Ad. 7.6.
Kolejny punkt stanowi pismo także Pana Daniela Brożka Prezesa Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Toruniu, który przedstawił
zapotrzebowanie na środki finansowane dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim na rok 2019. Plan wydatków na rok 2019 wynosi 719.554,19 zł. Po stronie
PFRON jest to 622.860,00 zł, po stronie Starostwa Powiatowego 90.694,19 zł, natomiast po
stronie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 9.000,00 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawioną propozycję zapotrzebowania
na środki finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na rok
2019.
Ad. 7.7.
Przewodniczący Zarządu przedstawił jako kolejny punkt pismo Pani Kingi
Kacprzykowskiej, która w dniu 11 grudnia 2019 r. przekazała pismo Pana Stefana
Borkowicza Prezesa Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w zakresie
pokrycia w wysokości 30% kosztów druku czasopisma, pn. ,,Rocznik Zamku Golubskiego”.
Z informacji podanych w załączonym piśmie wynika, iż koszt wydruku
400 egzemplarzy to około 12 000,00 zł.
Decyzja Zarządu:
W związku z powodu braku formalnych możliwości sfinansowania przedmiotowego
przedsięwzięcia, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W kwestii wyrażenia zgody
na umieszczenie herbu Powiatu, prośba została rozpatrzona pozytywnie.
Ad. 7.8.
Następnie zapoznano się z pismem Pani Magdaleny Zygnarowskiej Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody
na dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie Domu Pomocy Społecznej na rok
2018. Z załączonej propozycji przeniesień wynika, iż kwota przed i po zmianach jest taka
sama.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesień w budżecie Domu Pomocy
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu na rok 2018 zgodnie z przedstawioną propozycją przez
Panią Dyrektor.
Ad. 7.9.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. do tut.
Starostwa wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie
budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
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W celu zapoznania się z opinią, członkowie Zarządu otrzymali kopię otrzymanej
dokumentacji.
Ad. 7.10.
Przewodniczący poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęła także opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
Przewodniczący poinformował o pozytywnej opinii z zastrzeżeniami, z którymi
członkowie Zarządu zapoznali się, otrzymując kopię opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy.

Ad. 7.11.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przesłała także opinię o projekcie
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został on zaopiniowany pozytywnie
z zastrzeżeniami. W celu zapoznania się z zastrzeżeniami, członkowie Zarządu otrzymali
kopię otrzymanej dokumentacji.
Ad. 7.12.
Przewodniczący poinformował, iż Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą
o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień między paragrafami: 3110, 4010, 4110, 4120
w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota po zmianach wynosi tyle samo,
ile przed dokonanymi zmianami.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesień między paragrafami
w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z propozycją załączoną przez
Panią Kierownik.
Ad. 7.13.
Kolejny punkt także dotyczy przeniesień między paragrafami w budżecie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Podobnie jak w poprzednim
punkcie, kwota po przeniesieniu nie ulegnie zmianie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesień między paragrafami
w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z propozycją załączoną przez
Panią Kierownik.
Ad. 7.14.
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 5 grudnia 2018 r. Pani ▀▀▀ zwróciła się z
pismem do Zarządu Powiatu w sprawie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej o
uprawnieniach
szkoły
publicznej,
w
którym
zwraca
się
z
prośbą
o zwiększenie wysokości dotacji. Zgodnie z przekazaną informacją, zwiększona dotacja
zostałaby przekazana na zajęcia dla maturzystów, zakup pomocy dydaktycznych oraz
zwiększenia wynagrodzenia dla nauczycieli.
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację przygotowaną przez Panią Małgorzatę
Piaskowską Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, która poinformowała, iż od 2016 roku
do sierpnia 2018 dotacja wynosiła na jednego słuchacza 70 zł, obecnie to 85 zł.
(zrealizowanie punktu 7.15.)
Pan Roman Mirowski zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sytuacja w ościennych
powiatach. W związku z tym Pan Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z sugestią
zostanie przekazana do Wydziału Oświaty i Zdrowia prośba o przygotowanie informacji
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o wysokości dotacji w okolicznych powiatach. Jednocześnie nadmienił, iż ponowne
przeanalizowanie sprawy nastąpi z chwilą zebranie odpowiednich informacji.
Ad. 7.16.
Kolejny punkt stanowi pismo Pani Anny Lebowskiej Kierownik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg tut. Starostwa, która w dniu 13 grudnia 2018 r. zwróciła się
z prośbą rozważenia możliwości wprowadzenia świadczenia usługi dotyczącej Systemu
Wysyłania Powiadomień SMS do klientów za pośrednictwem systemu CEPiK 2.0. Usługa
polegałaby na powiadomieniu klienta o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego
za pośrednictwem kanału SMS. Koszt przesłania jednego powiadomienia SMS to 0,15 zł
netto +VAT. Szacunkowy koszt usługi w skali roku to 975 zł netto.
Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, iż koszt usługi jest dość wysoki, w związku
z czym należy przeanalizować możliwość uruchomienia telefonu komórkowego przez tut.
Starostwo, który będzie służył między innymi do wysyłania powiadomień do klientów.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przychylili się do propozycji przedstawionej przez
Pana Franciszka Gutowskiego.
Ad. 7.17.
Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Pana Mariusza
Trojanowskiego, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczenia
biurowego oraz podpisanie umowy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego bhp ekspert
▀▀▀ we Włocławku.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia biurowego
w celu przeprowadzenia kursów zawodowych oraz podpisanie umowy.
Ad. 7.18.
Kolejny punkt stanowi pismo Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie
wysokości stawek czynszu w istniejących umowach, dotyczących dzierżawy gruntu pod
garaże, zawartych przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim na zasadach obowiązujących
przed wejściem w życie Uchwały Nr 3/11/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż stawki, które uległy zmianom powinny
dotyczyć wszystkich jednostek. Jednakże należy ustalić powód, w związku z którym
istniałaby możliwość ustalenia indywidualnej stawki czynszu.
W związku z powyższym przedmiotowa sprawa zostanie ponownie przeanalizowana
na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Ad.8.
Przewodniczący Zarządu po zrealizowaniu punktów przewidzianych na dzisiejsze
posiedzenie poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynął wniosek Koła Łowieckiego
Nr 72 ,,Łoś” w Rypinie dotyczący przyznania Patronatu Honorowego Starosty GolubskoDobrzyńskiego. Patronat miałby obejmować pierwsze sąsiedzkie spotkanie integracyjnoedukacyjne, które ma na celu edukację oraz integrację środowisk związanych z gospodarką
rolną oraz zapobieganiu chorobie ASF.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na objęcie wydarzenia Patronatem
Honorowym Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.
Dodatkowo Pan Roman Mirowski zaproponował, aby w spotkaniu wziął udział Pan
Krzysztof Skrzyniecki Podinspektor ds. Zarządzania kryzysowego.
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Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował
o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, po czym
Przewodniczący podjął decyzje o zakończeniu posiedzenia.
Ad. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1625.
Przewodniczący Zarządu – Franciszek Gutowski

………………………………

Wicestarosta

- Danuta Malecka

………………………………

Członek Zarządu

- Roman Mirowski

………………………………

Członek Zarządu

- Jacek Foksiński

………………………………

Członek Zarządu

- Danuta Brzoskowska

………………………………

Protokołowała: Emilia Pęcak
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych
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