Protokół Nr 6/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 6. posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1230 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący
Zarządu stwierdził 100% obecność.
Ad. 3.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
Otwarcie 6. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2018 rok;
Wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na
2018 rok.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż zmiany nastąpiły po stronie
wydatków z następującego zakresu:
- rozdz. 71015 – nadzór budowlany – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
rzeczowych na wniosek inspektoratu;
- rozdz. 72095 – pozostała działalność z działu informatyka – dokonano przesunięć pomiędzy
paragrafami wydatków na zabezpieczenie zapłaty za usługę dostarczenia Internetu w ramach
kontynuacji projektu POIG 8.3;
- rozdz. 80102, 80111, 80115, 80130, 80134 z działu oświata i wychowanie dokonano
przesunięć planów wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.
Przesunięcia mają na celu pokrycie potrzeb w zakresie bieżących wydatków rzeczowych
placówek oświatowych i zmniejszenie stanu zobowiązań na rok 2019;
- rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków
rzeczowych na wniosek jednostki;
- rozdz. 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – przesunięcia planów wydatków
płacowych na wydatki rzeczowe, w tym zakup opału oraz opłaceniu usługi cateringu dla
wychowanków ośrodka;
- rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne – przesunięcia planów wydatków
zgodnie z wnioskiem poradni;
- rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – przesunięcia planów
wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 5.
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. 6.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1300.
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

