Protokół Nr 26/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 26. 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, iż frekwencja wynosi 100%.
Ad. 3.
Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
Otwarcie 26. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 25/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
5.1. w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty
od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących
dotychczas własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
5.2. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2019 rok.
7. Sprawy różne
7.1. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko;
7.2. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażanie zgody na prowadzenie dziennika
wyłącznie w formie elektronicznej;
7.3. Pani Anna Mika – prośba o udostępnienie informacji publicznej;
7.4. Pan Przemysław Karwaszewski – Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – prośba o wyrażenie zgody na zakup
modułu ,,Portal Archiwisty”;
7.5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący poprosił o dodanie jednego punktu w punkcie ,,Sprawy różne”. Jest to pismo
1.
2.
3.
4.

Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Członkowie
Zarządu wyrazili zgodę na dodaniu kolejnego punktu, tj. 7.6.
Porządek obrad 26. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 25/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 25/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący poinformował, iż Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłat
jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zaproponowano, aby w przypadku wniesienia opłaty
jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego dotychczas własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego osobom fizycznym będącym właścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługiwała bonifikata od tej opłaty
w wysokości:
1. 60% - w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie;
2. 50% - w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu;
3. 40% - w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu;
4. 30% - w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w czwartym roku,
po przekształceniu;
5. 20% - w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu;
6. 10% - w przypadku gdy opłata zostanie wniesiona w szóstym roku,
po przekształceniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty
od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas
własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i nie wniósł uwag.
Ad. 5.2.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Wydział Oświaty
i Zdrowia przygotował projekt uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli
emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat

Golubsko-Dobrzyński. Następnie nadmienił, iż nie wnosi uwag do przygotowanego projektu
oraz zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania lub uwagi, co do projektu.
Nikt z obecnych nie wniósł uwag.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Golubsko-Dobrzyński i nie wnosi uwag.
Ad. 6.1.
Przewodniczący poinformował, iż kolejny punkt to Uchwała Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie nadmienił, iż została ona
przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.
W Regulaminie zostały uwzględnione zmiany kadrowe pracowników jednostki oraz zakresy
zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Przewodniczący Zarządu nie wniósł uwag
do przygotowanego Regulaminu. Nikt z obecnych również nie wniósł uwag.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu.
Ad. 6.2.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa
Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
Pan Zbigniew Szyjkowski przekazał, iż po stronie dochodów nastąpiło łączne
zwiększenie o kwotę 13.882,71 zł z dotacji na zadania zlecone. Łączne zwiększenie po stronie
wydatków opiewają na taką samą kwotę, jak w przypadku dochodów. Pan Skarbnik
nadmienił, iż zmiany te są wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej.
Przewodniczący Zarządu podziękował za przedstawienie projektu uchwały. Nikt
z obecnych nie wniósł uwag.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 13 czerwca 2019 r. do tut.
Starostwa wpłynęło pismo Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, w którym

przedstawiono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi
Wrocki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt ten został przekazany
do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, celem uzyskania opinii. Pani Ewa Cybulska
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt w zakresie ochrony środowiska. Przewodniczący nadmienił,
iż w związku z powyższym nie ma ze swojej strony przeciwwskazań do pozytywnego
zaopiniowania projektu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
Ad. 7.2.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma Pana Krzysztofa
Sypka Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, który
zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie w Publicznej Szkole Muzycznej
I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu z Filią w Kowalewie Pomorskim dziennika wyłącznie
w formie elektronicznej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na prowadzenie w Publicznej Szkole
Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu z Filią w Kowalewie Pomorskim dziennika
wyłącznie w formie elektronicznej.
Ad. 7.3.
W kolejnym punkcie Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu poinformowała,
iż wpłynęło pismo Pani Anny Mika Członka Koalicji Polska Wolna od 5G, które zostało
złożone w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W wniosku zwrócono się
z pytaniami, dotyczącymi planowania przyjęcia uchwały lub stanowiska w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw. Zapytano także, czy Powiat planuje poinformować mieszkańców
o fakcie, iż po wprowadzeniu ustawy moce działających anten nadawczych mogą wzrosnąć
100-krotnie.
Pani Katarzyna Orłowska poinformowała, iż odpowiedzi na przedmiotowy wniosek
udzielił Pan Marcin Nowak Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji
i Zarządzania Kryzysowego. Udzielono odpowiedzi, iż nie przygotowano do tej pory projektu
uchwały w tym temacie. Jednakże zasugerowano, aby w przyszłości przedstawić
przedmiotowy problem na konwencie Związku Powiatów Polskich.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w chwili obecnej nie podejmować
uchwały oraz powrócić do tematu w chwili uzyskania szczegółowych informacji.
Ad. 7.4.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Przemysława
Karwaszewskiego Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup modułu ,,Portal
Archiwisty”, umożliwiającego obsługę firm realizujących zlecenia archiwizacji, tj. cyfryzacji
ze skanowaniem.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup modułu ,,Portal Archiwisty”. Przewodniczący
Zarządu nadmienił, iż w odpowiedzi zostanie zaznaczone, że w celu realizacji zakupu należy
kontaktować się z Panem Zbigniewem Szyjkowskim Skarbnikiem Powiatu.
Ad. 7.5.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 21 czerwca
2019 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo sporządzone przez Panią Iwonę Wiśniewską
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pismo dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz.
80153, § 2110.
Ad. 7.6.
W ostatnim punkcie odczytano pismo Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody
na zainstalowanie dodatkowych grzejników w budynku Sali gimnastycznej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zainstalowanie dodatkowych grzejników w budynku
sali gimnastycznej.
Ad. 8.
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. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1415.
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