Protokół Nr 14/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 marca 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 14. 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.
Ad. 3.
Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie czterech punktów posiedzenia do punktu 7., tj.
1. Pani Róża Kopaczewska – Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia – propozycja
wspólnej organizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego;
2. Pan Stanisław Detmer – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót
Budowlanych Sp. z o.o. – wycena robót dodatkowych;
3. Pan Krzysztof Pieczka – Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń – prośba o wyrażenie
pozytywnej opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
4. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w GolubiuDobrzyniu – wniosek o wprowadzenie nowego kierunku kształcenia.
Nadmienił, iż ww. pisma wpłynęły do tut. Starostwa po zatwierdzeniu porządku
obrad. Następnie Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego
porządku obrad:
Otwarcie 14. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 13/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 7 marca 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
5.1. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030;
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2019 rok;
5.4. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok
1.
2.
3.
4.

2018;
5.5. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok”;
5.6. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad
promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim;
5.7. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie
Golubsko-Dobrzyńskim.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za 2018 rok;
6.2. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego
7. Sprawy różne:
7.1. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w GolubiuDobrzyniu – projekt Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok;
7.2. Pan Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu – Prezentacja ,,Podsumowanie działań Komendy
Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu w 2018 r.”, analiza sytuacji pożarowej oraz
wskaźników operacyjnych prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2018
na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, analiza czynności kontrolnorozpoznawczych za rok 2018 w porównaniu do roku 2017;
7.3. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki OpiekuńczoWychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu –
wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie działań związanych z zawarciem umowy
na transport z firmą zewnętrzną;
7.4. Pani Mariola Waszewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o przeznaczenie dodatkowych środków w kwocie
10.000 zł na zakup testów i narzędzi do diagnozy dzieci z wadami wzroku, słuchu
i autyzmem;
7.5. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wielgiem – prośba o odstąpienie od stosowania uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30.000 euro
i określenia zasad postępowania w sprawach publicznych powyżej 30.000 euro
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w kwestii wymiany hydrantów
wewnętrznych;
7.6. Pan Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy – informacje o stanie sanitarnym obiektów skontrolowanych w 2018
roku;
7.7. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki OpiekuńczoWychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu –
wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie wychowawcy.
7.8. Pani Róża Kopaczewska – Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia –
propozycja wspólnej organizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego;

7.9.
Pan Stanisław Detmer – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót
Budowlanych Sp. z o.o. – wycena robót dodatkowych;
7.10. Pan Krzysztof Pieczka – Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń – prośba
o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
7.11. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w GolubiuDobrzyniu – wniosek o wprowadzenie nowego kierunku kształcenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 14. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 13/19 z dnia 7 marca 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 13/19 został przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu przeszedł do zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania. Przewodniczący poprosił o uzasadnienie Panią Katarzynę
Orłowską Sekretarz Powiatu, która wyjaśniła, iż w związku ze zmianą przepisów dotacja dla
placówek niepublicznych wynosi 100 % subwencji wskazanej w ,,Metryczce” na działalność
tej placówki. Dodała, iż dotychczas była możliwość przekazywania co najmniej 50 %
przyznanej subwencji. Przewodniczący Zarządu podziękował za wyjaśnienia do
przedstawionej uchwały oraz poddał ją opinii Zarządu.
Decyzja Zarządu:
Projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia trybu
udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania został jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5.2.
Następnie Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie projektu uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030 Pana Zbigniewa
Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu.
Skarbnik Powiatu poinformował, iż w wierszu planów roku 2019 wprowadzono
zmiany w kolumnach planowanych dochodów i wydatków zgodnie z projektem zmian

uchwały budżetowej na sesje rady powiatu w dniu 27 marca 2019 roku. Dodał,
iż uwzględniona została subwencja oświatowa oraz plany wydatków związanych
z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
Przewodniczący podziękował za przedstawienie uzasadnienia oraz poprosił
o zapoznanie się z treścią przez członków Zarządu oraz zgłaszanie ewentualnych uwag. Nikt
z obecnych nie zgłosił uwag.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu
uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż dochody i wydatki opiewają na taką samą kwotę,
tj. 382.622,00 zł. Po stronie dochodów uwzględniono zwiększony plan dotacji celowej dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który jest zgodny z decyzją Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego. Nadmienił także, iż po stronie dochodów zmniejszono plan
subwencji oświatowej. Po stronie wydatków między innymi zwiększono plan wydatków
na wypłatę odszkodowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ugodą mediacyjną.
Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2019 rok.
Ad. 5.4.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu zapytał czy ktoś z obecnych zgłasza
uwagi do przesłanego wcześniej rocznego sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018. Nikt
z obecnych nie zgłosił uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Zarządu poprosił
o pozytywną opinię projektu uchwały.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
Ad. 5.5.
Przewodniczący poinformował, iż w dniu 6 marca do tut. Starostwa wpłynęło pismo
Pana Jarosława Zakrzewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
Dodał także, iż przygotowany został projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy na 2019 rok”. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych
wnosi uwagi do otrzymanego do zapoznania się programu. Nikt z obecnych nie wniósł uwag,
po czym Przewodniczący Zarządu przeszedł do opinii projektu uchwały.
Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem, czy wszyscy zapoznali się
z ,,Powiatowym programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy na 2019 rok”. Członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi, iż zapoznali się wcześniej
z programem. W związku z powyższym, zaproponowano, aby pozytywnie zaopiniować
projekt uchwały bez odczytywania.Przewodniczący nadmienił, iż został jednocześnie
zrealizowany punkt 7.1.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok”.
Ad. 5.6.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z wymogiem ustawowym
opracowano projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia
komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy
uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Ad. 5.7.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu. Dodatkowo przekazał informację, iż z turnusów rehabilitacyjnych będą mogły
skorzystać przede wszystkim osoby, które korzystają z tej formy po raz pierwszy oraz dzieci.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie
Golubsko-Dobrzyńskim.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego
w celu przedstawienia uzasadnienia do uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za 2018 rok. Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż zostanie ona poddana opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy. Przewodniczący poprosił o zapoznanie się z uzasadnieniem
do projektu uchwały. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
Ad. 6.2.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w nawiązaniu
do uchwały Nr 11/26/19 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zachodzi konieczność powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby skład Komisji Konkursowej przedstawiał
się w następujący sposób:
Przewodniczący Komisji – Franciszek Gutowski
Członek Komisji – Danuta Brzoskowska
Członek Komisji – Roman Mirowski

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy wybrane osoby wyrażają zgodę
na udział w Komisji Konkursowej. Zarówno Pani Brzoskowska, jak i Pan Mirowski wyrazili
zgodę, w związku z czym powołano Komisję Konkursową w ww. składzie.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż punkt został zrealizowany przy punkcie
5.5., tj. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie
przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy na 2019 rok”.
Ad. 7.2.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 11 marca
2019 r. Pan Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu-Dobrzyniu przekazał pismem prezentację ,,Podsumowanie działań Komendy
Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu w 2018 r.”, analiza sytuacji pożarowej oraz
wskaźników operacyjnych prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2018
na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, analiza czynności kontrolno-rozpoznawczych
za rok 2018 w porównaniu do roku 2017. Nadmienił także, iż przygotowany został projekt
uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia rozpatrzenia informacji
Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w
zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
Ad. 7.3.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony
Lewandowskiej Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu
Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z wnioskiem
o wyrażenie zgody na podjęcie działań związanych z zawarciem umowy na transport z firmą
zewnętrzną.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wyrażając zgodę
na podjecie działań związanych z zawarciem umowy na transport z firmą zewnętrzną.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu przekazał, iż Pani Mariola Waszewska Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o zwiększenie
środków o kwotę 10.000,00 zł w budżecie jednostki na zakup i narzędzi do diagnozy dzieci
z wadami wzroku, słuchu i autyzmem.
Pan Roman Mirowski zwrócił się z pytaniem, czy badania są niezbędne do wydawania
orzeczeń. Pan Przewodniczący Zarządu udzielił odpowiedzi, iż badania są niezbędne
do prowadzenia dalszych czynności.

Pan Zbigniew Szyjkowski nadmienił, iż zwiększenie środków może zostać
uwzględnione przy kolejnych zmianach budżetu, które mogą nastąpić w miesiącu kwietniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę o zwiększenie środków o kwotę
10.000,00 zł w budżecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu
na zakup testów i narzędzi do diagnozy dzieci z wadami wzroku, słuchu i autyzmem.
Ad. 7.5.
W dniu 11 marca 2019 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Pani Hanny Wiśniewskiej
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, która zwróciła się
z prośbą o odstąpienie od stosowania uchwały Nr 115/280/18 Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro oraz określającego zasady
postępowania w sprawach zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w kwestii wymiany hydrantów
wewnętrznych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania uchwały Nr 115/280/18
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
30 000 euro oraz określającego zasady postępowania w sprawach zamówień publicznych
o wartości przekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu
w kwestii wymiany hydrantów wewnętrznych.
Ad. 7.6.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 6 marca 2019 r. do tut. Starostwa
wpłynęło pismo Pana Jerzego Kasprzaka Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, który przesłał informacje o stanie sanitarnym obiektów
skontrolowanych w 2018 roku. Następnie zapytał, czy wszyscy zapoznali się z przesłaną
informacją oraz czy ktoś zgłasza ewentualne uwagi. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.
Ad. 7.7.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Iwona
Lewandowska Dyrektor Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego
w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie
wychowawcy w wymiarze 1 etatu.
Przewodniczący nadmienił, iż osobiście uważa, iż w jednostce brakuje specjalistów
w związku z powyższym proponuje, aby 1 etat został przeznaczony na zatrudnienie

specjalistów, którzy prowadziliby odpowiednie zajęcia z wychowankami umieszczonymi
w placówce.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek o zatrudnienie wychowawcy. Biorąc
pod uwagę charakter placówki Zarząd Powiatu zasugerował przeznaczenie wnioskowanego
etatu
na zatrudnienie specjalistów, którzy prowadziliby odpowiednie zajęcia z wychowankami
umieszczonymi w placówce.
Ad. 7.8.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Róży Kopaczewskiej Zastępcy
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, która w związku ze zbliżającą się 20-stą rocznicą
powstania powiatu golubsko-dobrzyńskiego zwróciła się z propozycją wspólnej organizacji
wydarzenia kulturalno-rozrywkowego. Jako propozycję przedstawiono wspólne obchody w
ramach Pikniku Rodzinnego ,,Pożegnanie Lata 2019”, który odbędzie się 24 sierpnia 2019 r.
O zabranie głosu poprosił Pan Jacek Foksiński Członek Zarządu, który zaproponował,
aby w obchody 20-lecia powstania powiatu włączyć gminy powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Jako propozycję zaangażowania Pan Jacek Foksiński zaproponował, aby w poszczególnych
gminach odbyły się wydarzenia, na przykład biegi, wyścigi kolarskie lub niewielkie koncerty,
dzięki którym mieszkańcy mają możliwość odczucia rangi wydarzenia 20-lecia.
Pan Roman Mirowski poparł propozycję Pana Jacka Foksińskiego o zaangażowaniu
gmin w obchody 20-lecia powiatu. Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż przedstawiona
propozycja jest trudna do zorganizowania zarówno logistycznie, jak i finansowo. Pani Danuta
Brzoskowska dodała, iż mimo ewentualnej organizacji obchodów w poszczególnych
gminach, główny punkt powinien znajdować się w Golubiu-Dobrzyniu. Pan Jacek Foksiński
zaznaczył, iż po ustaleniu terminu, należy wystąpić do poszczególnych gmin z propozycją
włączenia się w obchody. Pani Katarzyna Orłowska udzieliła odpowiedzi, iż planowane jest
wystąpienie do gmin z propozycją wystawienia stoiska.
Przewodniczący Zarządu w związku ze złożonymi propozycjami, poinformował,
iż ze swojej strony proponuje, aby obchody 20-lecia powstania powiatu golubskodobrzyńskiego zorganizować samodzielnie z własnych środków.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku Burmistrza
Miasta Golubia-Dobrzynia o wspólną organizację wydarzenia kulturalno-rozrywkowego.
Ponadto podjęto decyzję o samodzielnej organizacji obchodów 20-lecia powiatu
golubsko-dobrzyńskiego.
Ad. 7.9.

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 13 marca 2019 r. Pan Stanisław Detmer
Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Sp. z o.o. zwrócił się z pismem,
dotyczącym wyceny robót dodatkowych w związku z umową o roboty budowlane
nr SZP.273.15.2018 z dnia 18 grudnia 2018 na zadanie, pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 2133C Sitno-Wielgie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+950,00”.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wniosek został negatywnie rozpatrzony
z uwagi na możliwości zabezpieczenia środków w budżecie powiatu. Zaproponował także
wykonanie zadania w późniejszym czasie przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek z przedstawioną wyceną robót
dodatkowych w związku z umową o roboty budowlane nr SZP.273.15.2018 z dnia 18 grudnia
2018
na zadanie, pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie na odcinku od km
0+000,00 do km 0+950,00”.
Ad. 7.10.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż Pan Marek Ryłowicz
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:
- oznaczonej działka nr 129/3 położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości
Owieczkowo,
- oznaczonej działka nr 296/2 położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości
Ostrowite,
- oznaczonej działką nr 48/15 położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości
Sokołowo.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza sprzeciw do wydania pozytywnej
opinii. Nikt z obecnych się nie zgłosił.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych:
- oznaczonej działka nr 129/3 położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości
Owieczkowo,
- oznaczonej działka nr 296/2 położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości
Ostrowite,
- oznaczonej działką nr 48/15 położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości
Sokołowo.
Ad. 7.11.

Przewodniczący przekazał informację, iż Pani Agnieszka Brzostowska Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie nowego
kierunku kształcenia w zawodzie technik reklamy 333907, zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Następnie dodał, iż wniosek wynika
z konieczności dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do aktualnych przepisów.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik reklamy 333907 w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 8.
Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani
Małgorzata Piaskowska Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia przygotowała informację
o liczbie osób chętnych na Wiosenny Rajd Pieszy ,,Topienie Marzanny”. Zgodnie
z przedstawioną informacją, zgłoszono 31 osób. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby
sfinansować transport z Golubia-Dobrzynia do Ciechocina. Następnie zapytał, czy
członkowie Zarządu przychylają się do złożonej propozycji.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję o sfinansowaniu transportu z Golubia-Dobrzynia
do Ciechocina dla 31 osób zgłoszonych z Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu.
Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków.
Z wnioskiem zgłosił się Pan Roman Mirowski Członek Zarządu. Przewodniczący
poprosił o przedstawienie wniosku. Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie
wniosku.
Pan Roman Mirowski poinformował, iż Pan Michał Kamiński Prezes Zarządu Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu mimo zobowiązania się do spłacenia
zadłużenia wynikającego z opłaty podatku od użytkowania nieruchomości, zadłużenie nie
zostało spłacone. Pan Jacek Foksiński zwrócił się z pytaniem, czy może prosić o przybliżenie
kwoty zadłużenia. Pan Mirowski odpowiedział, iż kwota opiewa na kwotę około 50.000,00 zł,
co w konsekwencji może wiązać się z wystawieniem tytułu wykonawczego. Przewodniczący
Zarządu poinformował, iż przeprowadzi rozmowy z Prezesem Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Następnie Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wyraża chęć
zgłoszenia kolejnych wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wolnych wniosków.

Ad. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1550.
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