Protokół Nr 10/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 10. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1300 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu
stwierdził, iż nieobecni są Pani Danuta Malecka Wicestarosta.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
Otwarcie 10. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 7/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
10 stycznia 2019 r. oraz Nr 8/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z
dnia 16 stycznia 2019 r.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie zastosowania formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej
i wysokości wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego;
5.2. w sprawie zastosowania formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej
i wysokości wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego;
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022;
5.4. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2019/2020.
6. Sprawy różne:
6.1. Pan Paweł Magdziarz – Członek Zarządu FORMEDIS Sp. z o.o. Sp.k. – oferta z
zakresu opracowania ,,Wizji i strategii dalszego funkcjonowania i rozwoju Szpitala”;
6.2. Pani Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – pismo w sprawie
przeprowadzenia spotkanie celem ustalenia kwestii koronera;
6.3. Pan Leszek Gorbaczewski – Specjalista Zespołu Sprzedaży Polska Press
Sp. z o.o. Oddziału w Toruniu – oferta ,,Kulinarne wędrówki”,
6.4. Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody oraz upoważnienie
do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych;
6.5. Pan Stefan Borkowicz – Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego, COPTIOSH oddział Golub-Dobrzyń – prośba o pomoc finansową;
6.6. Pan Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej –
prośba o pomoc finansową w zakupie kamery termowizyjnej;
6.7. Pani Joanna Frączek – Sekretarz OP Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej – prośba o dofinansowanie;
6.8. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o ponowne przeanalizowanie możliwości
zwiększenia
budżetu
Powiatowego
Zespołu
Do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu;
1.
2.
3.
4.

▀▀ - Ochrona Danych Osobowych

6.9. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – stanowisko, dotyczące częściowego pokrycia kosztów
rehabilitacji;
6.10. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu –
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2018 rok;
6.11. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomościami – przekazanie wniosku w sprawie uzgodnienia lokalizacji
infrastruktury
telekomunikacyjnej
oraz
wyrażenia
zgody
do dysponowania terenem na cele budowlane.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 10. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 7/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz Nr 8/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. przedstawił
Przewodniczący Zarządu. Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i
prosi o przyjęcie protokołu.
Protokóły Nr 7/19 oraz 8/19 zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Kolejno Przewodniczący Zarządu przeszedł do przedstawienia projektu uchwały Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zastosowania formy przetargu, ustalenia ceny
wywoławczej i wysokości wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego. Przewodniczący odczytał treść uzasadnienia do uchwały oraz poinformował,
iż w swoim imieniu pozytywnie opiniuje przedstawioną uchwałę. Zwrócił się z pytaniem do członków
Zarządu, czy ktoś zgłasza uwagi do ww. uchwały Zarządu Powiatu. Nikt z obecnych się nie zgłosił.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie zastosowania formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości
wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 5.2.
Kolejno Przewodniczący poinformował, iż kolejna uchwała Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego obejmuje zakres uchwały z poprzedniego punktu, jednakże dotyczy innej
nieruchomości. Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz zapytał, czy wszyscy członkowie
pozytywnie opiniują przedstawioną uchwałę. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili pozytywną
opinię
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie zastosowania formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości
wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu kolejno wyjaśnił, iż uchwała Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego
realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 uwzględnia
zmiany związane z wyborami samorządowymi oraz zmianą nazwy wydziału, którego kierownikiem
jest Pani Małgorzata Piaskowska, która jest członkiem ww. zespołu. Przewodniczący Zarządu poprosił
o zapoznanie się z treścią uchwały oraz zgłaszanie ewentualnych uwag. Nikt z obecnych nie zgłosił
zastrzeżeń.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
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Ad. 5.4.
Jako ostatnią Przewodniczący Zarządu przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2019/2020. Poprosił o zapoznanie
się z załącznikami do uchwały oraz zgłaszanie uwag.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do przedstawionej uchwały.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w
sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok szkolny 2019/2020.
Ad. 6.1.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęła oferta sporządzona
przez Pana Pawła Magdziarza Członka Zarządu Formedis Sp. z o.o. Sp.k., dotycząca opracowania
,,Wizji oraz strategii dalszego funkcjonowania i rozwoju szpitala”. Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz
Powiatu poinformowała, iż zadanie to może zostać zlecone firmie Leśny i Wspólnicy s.k. z siedzibą w
Gnieźnie, z która Powiat ma zawartą umowę. Pan Jacek Foksiński nadmienił, iż zakres audytu
powinien obejmować analizę sytuacji finansowej Szpitala. W związku z powyższym Przewodniczący
Zarządu przekazał informację, iż zostanie rozpatrzona możliwość przeprowadzenia audytu z ww.
firmą.
Ad. 6.2.
Kolejny punkt to pismo Pani Karoliny Kowalskiej Kierownik Biura Rady Powiatu, która
poinformowała, iż Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
pozytywnie przychyliła się do organizacji spotkania w zakresie procedur zabezpieczania zdarzeń
drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Jednakże Przewodniczący odczytał, iż Komisja zwraca się
z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w GolubiuDobrzyniu oraz Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu, celem ustalenia kwestii
koronera.
Następnie Przewodniczący nadmienił, iż podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich, podczas którego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych i rządowych,
przekazano informacje, iż zadania z zakresu koronera zostaną przypisane do zadań wojewody.
Przybliżony termin uregulowania tej kwestii zapowiedziany został na miesiąc marzec
2019 r. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował wstrzymać się z decyzją
o zorganizowaniu spotkania w kwestii uregulowania kwestii koronera. Członkowie Zarządu
przychylili się do propozycji Przewodniczącego Zarządu.
Ad. 6.3.
Następnie Przewodniczący poinformował, iż została złożona oferta przez Pana Leszka
Gorbaczewskiego Specjalistę ds. Sprzedaży Polska Press Sp. z o.o., który przedstawił ofertę,
pn. ,,Kulinarne wędrówki”. Przewodniczący nadmienił, iż osobiście nie popiera ww. oferty
ze względu na podjecie innych przedsięwzięć, które zostały już ujęte w budżecie powiatu. Członkowie
Zarządu przychylili się do negatywnej opinii Przewodniczącego.
Ad. 6.4.
Kolejny punkt stanowi pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody oraz upoważnienie
do przeprowadzenia dwóch przetargów nieograniczonych na zamówienia publiczne, pn. ,,Dostawa
wraz
z
rozładunkiem
mieszanki
mineralno
asfaltowej
do
stosowania
na zimno dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu” oraz ,,Zakup i dostawa piasku
do remontów dróg powiatowych w 2019 roku”.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na upoważnienie do przeprowadzenia przetargów
nieograniczonych na zamówienia publiczne.
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Ad. 6.5.
Następnie Przewodniczący odczytał pismo Pana Stefana Borkowicza Prezesa Zarządu
Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się
z prośbą o pomoc finansową w zakresie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej
na Zamku Golubskim. Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby zaproponować wnioskodawcy wzięcie
udziału w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach konkursu
istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na organizację ww. przedsięwzięcia w ramach
otwartego konkursu ofert. Pan Jacek Foksińki członek Zarządu nadmienił, iż przychyla się
do propozycji Pani Katarzyny Orłowskiej Sekretarz Powiatu. Przewodniczący dodał, iż w kwestii
objęcia wydarzenia Honorowym Patronatem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego należy poinformować
o obowiązku złożenia wniosku, znajdującego się na stronie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 6.6.
Kolejny punkt stanowi pismo Pan Pawła Warlikowskiego Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą
o dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby
dofinansowanie wynosiło 5 000,00 zł. Pan Jacek Foksiński przychylił się do propozycji Pana
Franciszka Gutowskiego. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do pozostałych członków Zarządu.
Zarówno Pan Roman Mirowski jak i Pani Danuta Brzoskowska wyrazili zgodę na udzielenie
dofinansowania
w
kwocie
5 000,00
zł.
Skarbnik
Powiatu
nadmienił,
iż porozumienie w sprawie przekazania środków może zostać zawarte po uchwaleniu zmian w
budżecie Powiatu przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 6.7.
Następnie Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma złożonego
pisma przez Panią Joannę Frączek Sekretarz OP Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Golubiu-Dobrzyniu. Odczytał, iż ,,Oddział Powiatowy ZOSPRP w Golubiu-Dobrzyniu przekazuje
informację na temat planowanych spotkań i uroczystości w roku 2019. Jednocześnie bardzo prosimy
w miarę posiadanych środków o dofinansowanie realizowanych przez nas zadań”. Przewodniczący
zgodnie z załącznikiem do pisma, przekazał informację, iż łączny koszt wnioskowanej kwoty
dofinansowania przez Starostwo Powiatowe wynosi 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych
00/100). Pan Jacek Foksiński zwrócił się z pytaniem, jaka była wysokość kwoty dofinansowania w
2018 roku. Przewodniczący Zarządu przekazał pytanie do Skarbnika Powiatu, który poinformował, iż
łączny koszt dofinansowania opiewał na kwotę około 3 000,00 zł. Pani Danuta Brzoskowska
zaproponowała, by kwota w bieżącym roku odpowiadała wysokości dofinansowania z roku
poprzedniego. Pan Jacek Foksiński przychylił się do przedstawionej propozycji.
W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu przekazał, iż zostanie udzielona
odpowiedź przyznaniu dofinansowania na poszczególne zadania po wcześniejszym złożeniu wniosku
z uwzględnieniem konkretnego wydarzenia. Łączna kwota dofinansowania odpowiadać będzie
wysokości dofinansowania za rok poprzedni.
Ad. 6.8.
Kolejno Pan Franciszek Gutowski przeszedł do kolejnego punktu, który stanowi pismo Pani
Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o pomoc w zakresie współfinansowania
ze środków powiatu w 2019 r. zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący poinformował, iż za zabezpieczenie
zobowiązań w styczniu brakuje środków finansowych w wysokości 7 870,28 zł. Ponadto nadmienił, iż
wydatki Zespołu w styczniu wynoszą 14 702,28 zł, które zostają przeznaczone na wynagrodzenia
pracowników, wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia specjalistów,
wynagrodzenia dla lekarzy oraz opłaty pocztowe. Przewodniczący nadmienił, iż konieczne jest zatem
wyrażenie zgody na zwiększenie budżetu Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu budżetu Powiatowego Zespołu
Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu o kwotę 7 870,28 zł (słownie:
siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).
Ad. 6.9.
Następnie Przewodniczący przeszedł do punktu, który stanowi pismo Pani Małgorzaty
Badźmirowskiej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.
Przewodniczący poinformował, iż Pani kierownik poinformowała, iż koszty działalności warsztatu są
finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% kosztów. W związku
z tym, Przewodniczący wyjaśnił, iż obowiązkiem powiatu jest zabezpieczenie środków dla
wnioskodawcy - ▀▀▀ , który jest mieszkańcem powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zwrócił się z
pytaniem do członków Zarządu Powiatu, czy wnoszą uwagi do zabezpieczenia środków w wysokości
1 815,00 zł w budżecie powiatu na rok 2019.
Ad. 6.10.
Kolejny punkt stanowi informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego za 2018 rok. Przewodniczący Zarządu poprosił
o zapoznanie się z przedłożoną informacja oraz składanie ewentualnych uwag. Nikt
z obecnych nie zgłosił uwag.
Ad. 6.11.
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z porządkiem obrad, ostatni punkt stanowi pismo
Pani
Emilii
Piotrowskiej
Zastępcy
Kierownika
Wydziału
Geodezji,
Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami, która przekazała wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji
infrastruktury telekomunikacyjnej w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 186/1 położonej w
obrębie Wielgie, gmina Zbójno. Przewodniczący zaproponował, aby wyrazić zgodę na dysponowanie
terenem do celów budowlanych. Pan Jacek Foksiński zaznaczył, aby po zakończeniu budowy inwestor
przywrócił teren do stanu pierwotnego.

Ad. 7.
Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował
o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, po czym Przewodniczący
podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.
Ad. 8.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1335.
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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