Protokół Nr 36/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 23 października 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 36. posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż frekwencja wynosi 100%.
Ad. 3.
Przewodniczący poinformował o możliwości zmiany porządku obrad. Następnie
poprosił o dodanie punktów:
1. Pan Piotr Sipak – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – wycena kosztów oddzielnych przyłączy
wodociągowych;
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja, dotycząca projektu ustawy
budżetowej na 2020 rok;
3. Pani Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno – informacja o wysokości
środków, które zostaną przekazane na rzecz powiatu;
4. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – wniosek o zabezpieczenie środków
finansowych.
Porządek obrad po zaakceptowaniu przez członków Zarządu, przedstawia się następująco:
Otwarcie 36. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr 35/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 10 października 2019 r.
5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w GolubiuDobrzyniu z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za
2018 rok;
5.2. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie z
działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok;
5.3. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów w odniesieniu do radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2019 rok
6. Sprawy różne
1.
2.
3.
4.

6.1. Pani Dorota Weber – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o nagrody rzeczowe na Powiatowe
Eliminacje do XXIX Olimpiady Wiedzy Rolniczej;
6.2. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w GolubiuDobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego zawodu;
6.3. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie przeniesień miedzy
paragrafami w budżecie jednostki;
6.4. Stowarzyszenie ,,Michałkowe” – prośba o wsparcie finansowe;
6.5. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w GolubiuDobrzyniu – prośba o środki finansowe przeznaczone na zakup elementów
odblaskowych;
6.6. Pan Stefan Borkowicz – Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego – prośba o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty GolubskoDobrzyńskiego;
6.7. Pan Stefan Borkowicz – Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego – prośba o ufundowanie nagród;
6.8. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – wniosek i petycja;
6.9. Pan Jarosław Szczepanowski – prośba o wsparcie finansowe;
6.10. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
6.11. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
6.12. Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej – oferta wykonywania
audytu wewnętrznego;
6.13. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –
pełnomocnictwo;
6.14. Projektowanie i Nadzory Wod-Kan – prośba o zaopiniowanie;
6.15. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – plan dotacji celowych;
6.16. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie w budżecie
jednostki planu wydatków;
6.17. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania
uchwały;
6.18. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja, dotycząca wysokości dotacji;
6.19. Pan Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin – informacja o uwzględnionych
zadaniach w budżecie Gminy;
6.20. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na ustalenie odpłatności
za wyżywienie wychowanków.
6.21. Pan Piotr Sipak – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – wycena kosztów oddzielnych
przyłączy wodociągowych;
6.22. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja, dotycząca projektu ustawy
budżetowej na 2020 rok;
6.23. Pani Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno – informacja o wysokości
środków, które zostaną przekazane na rzecz powiatu;
6.24. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
6.25. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – wniosek o zabezpieczenie
środków finansowych.

7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 4.
Protokół Nr 35/19 z dnia 10 października 2019 r. przedstawił Przewodniczący
Zarządu. Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie
protokołu.
Protokół Nr 35/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany projekt uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru
Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu z działań podejmowanych na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za 2018 rok. Następnie zapytał, czy członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem wnoszą uwagi lub pytania. Nikt z obecnych nie wniósł uwag.
Projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu z działań
podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
Ad. 5.2.
W kolejnym punkcie Przewodniczący nadmienił, iż kolejny projekt dotyczy
sprawozdania kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie z działań podejmowanych na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
Podobnie jak w poprzednim punkcie, Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych
zgłasza uwagi do projektu uchwały. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w
Rypinie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
Ad. 5.3.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż przygotowany
został projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w odniesieniu
do radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie poinformował, iż zgodnie z
projektem uchwały, nie uwzględnia się petycji. Szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte w
uzasadnieniu projektu uchwały.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów w odniesieniu do radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ad. 5.4.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa
Szyjkowskiego 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 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zwiększenie
opiewa na taką samą kwotę, tj. 811 892,24 zł. Po stronie dochodów ujętych jest dziewięć
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu budżetu na zadania zlecone,
decyzja Ministra Finansów zwiększająca plan subwencji ogólnej, decyzja Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dodatkowe nagrody
dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast po stronie wydatków wprowadzono
zmiany w rozdziałach transportu, gospodarki gruntami i nieruchomościami, oświaty. Dodał,
iż uwzględniono także wydatek ewentualnego zakupu laparoskopu, którego koszt wynosi
72.000, 00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej działalności placówek oświatowych lub
innych jednostek, które zgłosiły potrzebę zmian.
Pani Danuta Brzoskowska zwróciła się z pytaniem, czy udało się ponownie
przeanalizować możliwość szybszego przelania środków (których przelew planowany jest w
roku 2020) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim z przeznaczeniem
na udział własny w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych. Pan Zbigniew
Szyjkowski udzielił odpowiedzi, iż po szczegółowej analizie nie ma możliwości finansowych
na szybsze przekazanie środków.
Pani Danuta Brzoskowska zapytała także o wysokość zwiększenia planu subwencji
oświatowej. Pan Zbigniew Szyjkowski udzielił odpowiedzi, iż jest to kwota 340 073,00 zł.
Przewodniczący Zarządu podziękował za omówienie projektu uchwały oraz zapytał,
czy ktoś z obecnych wnosi uwagi. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt uchwały zostanie przekazany do
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 6.1.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Doroty Weber
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu, która
zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe Powiatowych Eliminacji do XXIX
Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Dodał, iż wydarzenie odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r.
Następnie zaproponował, aby przeznaczyć kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych
00/100) z przeznaczeniem na zakup nagród.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych
00/100) z przeznaczeniem na zakup nagród.

Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Agnieszka Brzostowska Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na
rozpoczęcie procedur związanych z wprowadzeniem nowego zawodu – technik usług
kosmetycznych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur związanych z wprowadzeniem
zawodu technik usług kosmetycznych o symbolu cyfrowym 514207.
Ad. 6.3.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty
Badźmirowskiej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
która zwróciła się z prośbą o dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie jednostki
w rozdziale 85508 oraz 85321 planu wydatków na łączną kwotę 74,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na dokonanie przeniesień
między paragrafami w budżecie jednostki zgodnie z propozycją przedstawioną przez
jednostkę.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesień między paragrafami w
budżecie jednostki w rozdziale 85508 oraz 85321 planu wydatków na łączną kwotę 74,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
Ad. 6.4.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Stowarzyszenia
Michałkowego, które zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe spotkania integracyjnego.
Decyzja Zarządu:
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe powiatu oraz konieczność
zabezpieczenia w budżecie środków na zakończenie inwestycji związanej z remontem
Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,
Zarząd Powiatu w chwili obecnej nie udziela wsparcia finansowego.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęło pismo Pana
Dariusza Borowca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się
z prośbą o środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zakup elementów odblaskowych.

Następnie zaproponował, aby przeznaczyć na ten cel kwotę 300 zł. Członkowie
Zarządu wyrazili zgodę na przyznanie kwoty 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z
przeznaczeniem na zakup odblasków w ramach przedsięwzięcia profilaktycznego pn.
,,Bezpieczna droga do szkoły”.
Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 11 października 2019 r. do tut.
Starostwa wpłynął wniosek Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego o patronat
honorowy Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie dodał, iż zgodnie z ustaleniami,
środki finansowe przyznane w formie Patronatu Honorowego nie powinny przekroczyć kwoty
500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na używanie symboli Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na potrzeby organizowanej IV Edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy
Historycznej ,,Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Zarząd Powiatu wyraził
także zgodę na przyznanie wsparcia finansowego w kwocie do 500 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100).
Ad. 6.7.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Stefana
Borkowicza Prezesa Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, który zwrócił
się z prośbą o ufundowanie nagród na IV Turniej na Zamku – Potyczki Wierszowane.
Pan Roman Mirowski zapytał, czy w ramach promocji powiatu nie posiadamy książek
lub albumów, które moglibyśmy przeznaczyć na ten cel.
Pani Danuta Malecka odpowiedziała, że w chwili obecnej nie dysponujemy albumami,
które moglibyśmy przeznaczyć na ww. cel.
Przewodniczący Zarządu zaproponował kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup
nagród.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przyznał kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z
przeznaczeniem na zakup nagród.
Ad. 6.8.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż do tut.
Starostwa wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz petycja, złożona przez
Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Następnie wyjaśnił, iż dotyczą one płatności
bezgotówkowych, natomiast odpowiedzi na pismo przygotuje Wydział Finansowy w
porozumieniu z Biurem Informatyki, Bezpieczeństwem Informacji i Zarządzania
Kryzysowego.

Ad. 6.9.
Przewodniczący Zarządu przekazał, iż Pan Jarosław Szczepanowski Prezes
Toruńskiego Klubu Kolarskiego ,,PACIFIC” zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe I
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego kobiet pn. ,,Śladami Królewny Anny Wazówny”.
Dodał, iż zwrócił się z prośbą o kwotę 6 500,00 zł.
Przewodniczący zaproponował, aby wniosek został ponownie przeanalizowany w
chwili prac nad budżetem.
Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu dodał, iż istnieje możliwość złożenia
oferty w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Przewodniczący Zarządu przyznał, iż jest to dobre rozwiązanie ze względu na fakt, iż
w chwili obecnej Zarząd Powiatu nie ma możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze
względu na ograniczone środki w budżecie.
Decyzja Zarządu:
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe powiatu oraz konieczność
zabezpieczenia w budżecie środków na zakończenie inwestycji związanej z remontem
Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,
Zarząd Powiatu nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
Jednocześnie Zarząd Powiatu poinformuje wnioskodawcę, iż corocznie ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w którym poprzez złożenie
oferty istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego.
Ad. 6.10.
Przewodniczący Zarządu odczytał informacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o
zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. § 2110 o
kwotę 417,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w
postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Ad. 6.11.
W kolejnym punkcie Przewodniczący także odczytał informację Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok w dz. 851 – Ochrona
zdrowia, rozdz. 85156, §2110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby uprawnione.
Ad. 6.12.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęła kolejna oferta
wykonywania audytu wewnętrznego przez Europejski Instytut Usług Administracji
Publicznej.

Ad. 6.13.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny
Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, o przekazaniu pełnomocnictwa
do załatwiania wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności statutowej,
pozyskiwaniem środków finansowych, podpisywaniem umów, dysponowaniem uzyskanymi
funduszami oraz dokonywaniem rozliczeń finansowych. Pełnomocnictwo otrzymali Pani
Anna Kasprowicz, Pan Daniel Brożek i Pani Anna Geldarska.
Ad. 6.14.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Witold
Maciejewski Projektowanie i Nadzory Wod-Kan złożył prośbę o zaopiniowanie przebiegu
drogi. Przewodniczący Zarządu dodał, iż przedmiotowa prośba została przekazana do
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w celu analizy. W ocenie Wydziału zasadnym jest
wydanie pozytywnej opinii, uwzględniającej uwagę w sprawie szerokości pasów ruchu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po konsultacji z Wydziałem Komunikacji, Transportu i Dróg wydaje
pozytywną opinię z uwagą, dotyczącą przebiegu drogi gminnej – ul. Tadeusza Kościuszki w
Golubiu-Dobrzyniu. Zaznacza się, iż zgodnie z §15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124
ze zm.) – szerokość pasów ruchu dla drogi klasy L (ul. T. Kościuszki po zrealizowaniu
przedmiotowej inwestycji) powinna wynosić 2,75 m.
Ad. 6.15.
Przewodniczący Zarządu odczytał informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o
zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295, § 2110 z
przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie
informatyki i łączności oraz w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510, § 2160 z przeznaczeniem na
realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w
wysokości świadczenia wychowawczego.
Ad. 6.16.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o
zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85510 planu wydatków na łączną kwotę 12
500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85510
planu wydatków na łączną kwotę 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych
00/100) zgodnie z propozycją przedstawioną przez jednostkę.
Ad. 6.17.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jarosława
Zakrzewskiego Dyrektora Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o
upoważnienie do realizacji inwestycji polegającej na wymianie drzwi wewnętrznych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Inwestycja ta przekracza wartość 1.500
euro, do której upoważniony jest dyrektor jednostki (Uchwała Nr 1/1/18 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego).
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę drzwi wewnętrznych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, upoważniając Pana Jarosława Zakrzewskiego
Dyrektora jednostki do realizacji inwestycji.
Ad. 6.18.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 18 października 2019 r. wpłynęło
pismo Pani Iwony Wiśniewskiej Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące dofinansowania zakupu laparoskopu. W
przedmiotowym piśmie została zawarta prośba o przeanalizowanie kalkulacji ze względu na
fakt, iż wnioskowana kwota 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
przewyższa procentowy udział dofinansowania.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż wniosek został już zmieniony.
Ad. 6.19.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Piotr
Wolski Wójt Gminy Radomin poinformował, iż Gmina Radomin uwzględni w budżecie
Gminy na rok 2020 następujące zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin na odcinku
Szafarnia-Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449 w kwocie 93 650,55 zł;
- wsparcie Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 19 810,00 zł.
Ad. 6.20.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, która zwróciła się z prośba o

wyrażenie zgody na ustalenie odpłatności za wyżywienie wychowanków. Przewodniczący
Zarządu dodał, iż jest to kwota 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) miesięcznie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na ustalenie odpłatności za wyżywienie wychowanków
zgodnie z kwotą zaproponowaną przez jednostkę, tj. na poziomie do 200 zł miesięcznie.
Ad. 6.21.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Piotr Sipak Prezes Zarządu Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przesłał wycenę kosztów
oddzielnych przyłączy do budynku przy ul. Koppa. Następnie wyjaśnił, iż przeprowadzono
rozmowy w celu przeanalizowania możliwości oddzielnych przyłączy dla nieruchomości,
takich jak: hotel pielęgniarek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek
Zdrowia, Urząd Skarbowy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, Opiekuńczy Ośrodek, Dializy.
Łączny koszt to 25 029,75 zł.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby powrócić do tematu w chwili prac nad
budżetem na nowy rok kalendarzowy.
Ad. 6.22.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z informacją
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy
budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej.
Ad. 6.23.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Katarzyna Kukielska Wójt Gminy
Zbójno przekazała informację o wysokości środków planowanych do przekazania na rzecz
powiatu na remont dróg powiatowych i wsparcie Szpitala Powiatowego w GolubiuDobrzyniu. Zgodnie z informacją, w budżecie Gminy Zbójno na 2020 r. zaplanowano środki
finansowe w kwocie ok. 72 500,00 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej
Świętosław-Działyń. W przypadku wsparcia Szpitala, podobna kwota może zostać
przekazana pod warunkiem przekazania wsparcia przez pozostałe gminy z tereny Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 6.24.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Kingi
Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o
wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Przewodniczący Zarządu

dodał, iż zgodnie z przedstawioną informacją, Pani Paulina Ciechanowska wykazała się dużą
odpowiedzialnością i sumiennością.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych Pani
Pauliny Ciechanowskiej na okres 12 miesięcy od dnia 5 listopada 2019 r.
Ad. 6.25.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mirosława Kielnika Zastępcy
Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
dotyczące konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z inwestycją pn
,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569
Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”. Następnie dodał, iż
byłaby to kwota 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) ze strony Powiatu,
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ze strony Miasta GolubiaDobrzynia, 10 000,00 zł ze strony Gminy Golub-Dobrzyń. Przewodniczący Zarządu dodał,
iż jest to inwestycja, która polepszy współpracę pomiędzy samorządami.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), w związku z koniecznością
wykonania robót dodatkowych związanych z ww. inwestycją.
Ad. 7.
Przewodniczący 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 1600.
Przewodniczący Zarządu – Franciszek Gutowski

………………………………

Wicestarosta

- Danuta Malecka

………………………………

Członek Zarządu

- Roman Mirowski

………………………………

Członek Zarządu

- Jacek Foksiński

………………………………

Członek Zarządu

- Danuta Brzoskowska

………………………………

Sporządziła: Emilia Pęcak

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

