Protokół Nr 39/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 grudnia 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 39. posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, stwierdzono,
iż nieobecny jest Pan Roman Mirowski Członek Zarządu. Dodatkowo na spotkaniu obecni
byli przedstawiciele Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej oraz Pan Tomasz Zwoliński
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
w związku z obecnością Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej poprosił o podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątku
ruchomego jako pierwszej.
Podczas spotkania przekazano Termowizor Pulsar Axion KEY XM30 o wartości
początkowej: 6505,00 zł brutto, stanowiący własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
na rzecz i na cele związane z realizacją zadań statutowych Powiatowej Społecznej Straży
Rybackiej, ul. Katarzyńska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Zrealizowano punkt 6.5. porządku obrad.
Po przejściu do gabinetu Starosty o godzinie 15.20. Przewodniczący Zarządu poprosił
o dodanie następujących punktów:
1. Kosztorys wyceny drzwi do pomieszczeń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu;
2. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela;
3. Uchwała Składu Orzekająco Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
dotycząca możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok;
4. Uchwała Składu Orzekająco Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na lata 2020-2034;
5. Uchwała Składu Orzekająco Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
dotycząca projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok;
6. Pani Barbara Jarmuła – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – wnioski
wypracowane na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury.
Punkty te zostaną dodane do ,,spraw różnych”.
Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 39. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie przyjęcia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku;
5.2. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu;
5.3. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok
2020
5.4.w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na rok 2020;
5.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020;
5.6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków
i petycji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019;
5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2019 rok;
5.8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030;
5.9. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na lata 2020-2034;
5.10. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok;
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących
własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub
o świadczenie usług oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego;
6.2. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.;
6.3. w sprawie upoważnienia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do podejmowania
bieżących czynności związanych z realizacją projektu nr RPKP.10.02.03-04-0011/19
pn. ,,Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”;
6.4. w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Brzostowskiej – Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do dokonywania w imieniu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego czynności związanych z realizacją projektu edukacyjnego
pt. ,,Ekonomiczna akademia malucha”;
6.5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątku
ruchomego;
6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2019 rok;
6.7. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2020-2022’’;
7. Sprawy różne:
7.1. Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu

Golubsko-Dobrzyńskiego – wnioski zgłoszone podczas posiedzenia Komisji
Budżetowej i Samorządowej;
7.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji;
7.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - zwiększenie planu dotacji;
7.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmniejszenie planu dotacji celowych;
7.5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiany planów dotacji celowych;
7.6. Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej – wynagrodzenia pracowników domów pomocy;
7.7. Pan Mirosław Stańczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów
Samorządu Terytorialnego – informacja o przyznaniu środków z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej;
7.8. Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – informacja,
dotycząca porozumienia;
7.9. Pani Jolanta Sobecka – Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu – przedłużenie umowy
najmu lokalu;
7.10. Pani Anna Kasprowicz- - Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –
prośba o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim;
7.11. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim
– wniosek w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości;
7.12. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w GolubiuDobrzyniu – informacja o przeprowadzonych interwencjach w Powiatowej Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno Terapeutycznego w GolubiuDobrzyniu;
7.13. Pan Krzysztof Kocimski – Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej AKI
– oferta w zakresie przekazu informacji i promocji Powiatu na 2020 rok;
7.14. Pan Sławomir Blumkowski – Sołtys Wsi Szafarnia – prośba o uwzględnienie
przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika w miejscowości Szafarnia;
7.15. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o udzielenie informacji
(udzielenie wiadomości przez Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą);
7.16. Kosztorys wyceny drzwi do pomieszczeń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu;
7.17. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela;
7.18. Uchwała Składu Orzekająco Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
dotycząca możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2020 rok;
7.19. Uchwała Składu Orzekająco Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
dotycząca projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na lata 2020-2034;
7.20. Uchwała Składu Orzekająco Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
dotycząca projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok;
7.21. Pani Barbara Jarmuła – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury –
wnioski wypracowane na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 39. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 38/19 z dnia 19 listopada 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 38/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż realizujemy zadania z zakresu administracji
rządowej, które nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą
Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dodał, iż zadanie
polega na wypłaceniu dodatkowych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Golubiu-Dobrzyniu w przypadku pracy tej komisji poza godzinami
pracy zawodowej.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż w związku z wyłączeniem Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu ze struktur
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, zaistniała konieczność
wprowadzenia zmian do funkcjonującego statutu.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż został przygotowany plan pracy Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych po zapoznaniu
się z planem, wnosi uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag.
W związku z powyższym, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu.
Ad. 5.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, iż przedmiotowy projekt
przedstawia plany pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020.
Dodał także, że nie wnosi uwag do przygotowanego projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020.
Ad. 5.5.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi
uwagi lub ma pytania, co do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na rok 2020. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020.
Ad. 5.6.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż nie wnosi uwag
do sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2019. Członkowie Zarządu również nie wnieśli uwag, w związku z tym
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.
Ad. 5.7.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił Skarbnika Powiatu
o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w projekcie uchwały
występuje zwiększenie dochodów o 100 876,0 6 zł i są to środki, które w całości pochodzą
z dotacji celowych. Największe zwiększenie jest dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Zmiany dotyczą także działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast
w wydatkach ujęte są zwiększenia z dotacji celowych oraz wszystkie zmiany w budżecie,
które zostały zgłoszone przez jednostki Powiatu. Dodał także, iż po zmianach nie zmienił się
deficyt budżetu.
Przewodniczący Zarządu podziękował za przedstawienie projektu uchwały.
Nikt z obecnych nie wniósł uwag.
Ad. 5.8.
Przewodniczący Zarządu ponownie poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego
Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu
uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030.
Pan Zbigniew Szyjkowski wyjaśnił, iż jest to projekt uchwały, który aktualizuje
dochody i wydatki. Zostały również wprowadzone zmiany kwot, do których występowały
zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030.

Ad. 5.9.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu ponownie poprosił Pana
Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2020-2034.
Skarbik Powiatu wyjaśnił, iż jest to nowa prognoza, wydłużona o cztery lata.
Przewodniczący Zarządu dodał, iż otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy opinie, dotyczące uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2034. Skarbnik Powiatu nadmienił, iż opinie są pozytywne z
zastrzeżeniami. W przypadku sfinansowania deficytu opinia jest pozytywna. Następnie
przekazano ponownie do zapoznania się opinie, które wpisane są w porządek obrad.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5.10.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu ponownie poprosił ponownie
Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż wprowadzona została zmiana, dotycząca większych
dochodów i wydatków związanych z włączeniem do dochodów stypendiów marszałka.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu.
Ad. 5.11.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano projekt uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przewodniczący
wyjaśnił, że są to pomieszczenia mieszczące się przy ulicy Koppa w Golubiu-Dobrzyniu,
które zostaną oddane w najem na rzecz dotychczasowemu najemcy, tj. KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż jest to projekt uchwały, który tworzony jest
corocznie. Uchwała dotyczy upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy
lub o świadczenie usług oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów
i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania
umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług oraz wystawiania faktur VAT w imieniu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ad. 6.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.. Następnie zaproponował,
aby w skład podobnie jak w roku poprzednim wchodzili członkowie Zarządu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, iż w skład komisji wchodzić będą
następujące osoby:
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Komisji – Franciszek Gutowski,
Członek Komisji – Danuta Brzoskowska,
Członek Komisji – Roman Mirowski,
Członek Komisji – Jacek Foskiński.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. została podjęta jednogłośnie.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zaistniała konieczność upoważnienia
do podejmowania bieżących czynności związanych z realizacją projektu nr RPKP.10.02.0304-0011/19 pn. ,,Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. Dodał, iż do bieżącego
projektu został włączony Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Bez zmian pozostały
w projekcie Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz Zespół Szkół Nr 2 w GolubiuDobrzyniu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego do podejmowania bieżących czynności związanych z realizacją
projektu nr RPKP.10.02.03-04-0011/19 pn. ,,Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.
Ad. 6.4.
Kolejny projekt uchwały upoważnia Panią Agnieszkę Brzostowską Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do dokonywania czynności związanych z realizacją
projektu edukacyjnego pt. ,,Ekonomiczna akademia malucha”.
Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie
upoważnienia Pani Agnieszki Brzostowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w GolubiuDobrzyniu do dokonywania w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego czynności
związanych z realizacją projektu edukacyjnego pt. ,,Ekonomiczna akademia malucha”.
Ad. 6.5.
Punkt zrealizowany na początku posiedzenia.
Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie projektu uchwały Pana Zbigniewa
Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Powiatu poinformował, iż zmiany do projektu zostały omówione wcześniej
przy poprzednich uchwałach budżetowych. Nadmienił, iż są to wprowadzone zmiany
ze względu na włączenie do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz
wszelkich zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok.
Ad. 6.7.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w skład
komisji podobnie jak w roku poprzednim, w skład komisji wchodzili członkowie Zarządu
Powiatu.
Zgodnie z propozycją, w skład komisji wchodzą następujące osoby:
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Komisji – Franciszek Gutowski;
Członek Komisji – Danuta Brzoskowska;
Członek Komisji – Roman Mirowski;
Członek Komisji – Jacek Foksiński.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania składu Komisji
Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą
,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w latach 20202022”.
Ad. 7.1.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał wniosek, który został
zgłoszony podczas posiedzenia Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego. Członkowie Komisji zwrócili się z wnioskiem o ustalenie terminu
zlecenia, firmie/osobie fizycznej opracowania dokumentacji w przedmiocie złożenia aneksu
do umowy i wniosku o płatność w zakresie przeprowadzanego remontu Oddziału Chorób
Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego.
Poinformował, iż wniosek zostanie przekazany z zapytaniem do Pana Michała
Kamińskiego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Drugi wniosek zgłoszony podczas posiedzenia Komisji dotyczy wyjaśnienia kwestii
za niezainwentaryzowany światłowód w zadania pn. ,,Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń –
Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w celu wyjaśnienia tej kwestii, zapytanie
zostanie skierowane do Pana Przemysława Karwaszewskiego Kierownika Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
o zwiększeniu planu dotacji na 2019 r. w dz. 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295, § 2110
o kwotę 2.167 zł oraz dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.
75411, § 2110 ogółem o kwotę 68.738 zł. Zmniejszono natomiast plan dotacji na 2019 rok
w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110
o kwotę 5.000 zł.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.
70005, § 2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych
realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
w 2019 r.
Ad. 7.4.
Kolejny punkt to także informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu
planu dotacji celowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
informujące o zwiększeniu planu dotacji celowych w:
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, § 2110 o kwotę 13.850 zł z przeznaczeniem na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508, §2160 o kwotę 13.005 zł z przeznaczeniem na realizację
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku
wychowawczego,
- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510, § 2160 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości
świadczenia wychowawczego
oraz zmniejszeniu w:
- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, § 2110 o kwotę 1.752 zł w związku
z rozliczeniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2110 o kwotę 219 zł w związku z rozliczeniem dotacji.
Ad. 7.6.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęło
pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące domów pomocy
społecznej oraz przekazywanej dotacji na ten cel. Zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania po
zapoznaniu się z pismem. Nikt z obecnych nie wniósł pytań.

Ad. 7.7.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mirosława Stańczyka Zastępcę
Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, dotyczące kwoty ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ad. 7.8.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie, dotyczące porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania
polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska
do Chełmonia i w stronę Lipienicy. Pismo to dotyczy wniosku o zmianę terminu.
Przewodniczący Zarządu dodał, iż jest to wspólna decyzja, która została podjęta
z Burmistrzem. Dodał, iż w celu poinformowania mieszkańców oraz wyjaśnienia kwestii
podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu w razie konieczności, wyjaśni to na Sesji Rady
Miasta Kowalewa Pomorskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu zaproponowaną w piśmie,
tj. wykonanie zadania w latach 2019-2021.
Ad. 7.9.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Jolanty Sobeckiej Dyrektor Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zwróciła się z prośbą
o przedłużenie umowy najmu lokalu na potrzeby Biura Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu
do dnia 31 maja 2021 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu do dnia
31 maja 2021 r.
Ad. 7.10.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która zwróciła się z prośbą o akceptację przesunięć w planie
finansowym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował dokonane przesunięcia w planie
finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na 2019 rok
ze środków PFRON.
Ad. 7.11.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Bogdan Oskwarek Dyrektor Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim zwrócił się z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu
nieruchomości.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości.
Przewodniczący Zarządu dodał, iż wnioskodawca zostanie poinformowany, iż w celu
uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa.

Ad. 7.12.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęło pismo Pana Dariusza Borowca
Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił uwagę na znaczącą
liczbę interwencji w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu
Specjalistyczno Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. W piśmie zwrócono uwagę,
iż w pierwszej kolejności zgłasza się do Ratownictwa Medycznego.
Przewodniczący Zarządu poprosił o skontaktowanie się z Biurem Prawnym oraz
sprawdzenie zasadności zgłaszania interwencji w pierwszej kolejności do Ratownictwa
Medycznego.
Ad. 7.13.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Krzysztof Kocimski Studio Produkcji
Telewizyjnej i Muzycznej AKI wystąpił z ofertą w zakresie realizacji materiałów filmowych
promujących działania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dodał, iż oferta opiewa na kwotę
2565,00 zł brutto miesięcznie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o zaakceptowaniu oferty Studia Produkcji
Telewizyjnej i Muzycznej AKI.
Ad. 7.14.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Sławomira
Blumkowskiego Sołtysa Wsi Szafarnia, który zwrócił się z prośbą o uwzględnienie budowy
chodnika w miejscowości Szafarnia oraz przejścia dla pieszych.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w chwili obecnej wyrazić zgodę
na przejście dla pieszych, natomiast w kwestii budowy chodnika wniosek może zostać
ponownie rozpatrzony w roku 2020.
Pan Jacek Foksiński zaproponował, aby wziąć pod uwagę realizację budowy chodnika
w porozumieniu z Gminą Radomin (koszt realizacji 50:50%).
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w chwili obecnej nie ma możliwości
budowy chodnika. Wniosek może zostać ponownie przeanalizowany w roku 2020
po podjęciu decyzji o wspólnej realizacji zadania z Gminą Radomin i po zawarciu
stosownego porozumienia (koszt realizacji 50:50%). W kwestii przejścia dla pieszych, Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na jego wykonanie oraz rozpocznie stosowną procedurę w celu
realizacji przedsięwzięcia.
Ad. 7.15.
W przedmiotowym punkcie Pani Katarzyna Orłowska poinformowała, iż pismo to ma
charakter informacyjny. Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się o informację, dotyczącą wychowanka
Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem.
Ad. 7.16.

W kwestii wyceny wymiany drzwi do dwóch pomieszczeń biurowych zajmowanych
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodniczący
Zarządu poinformował, iż w związku z wysoką ceną wymiany drzwi zwróci się do Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego o skontaktowanie się z Panią Inspektor oraz przeanalizowanie
możliwości zakupu drzwi o niższym standardzie.
Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu dodała, iż należy zwrócić uwagę na stan
ławek, które znajdują się przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Nadmieniła, że stycznia 2020 roku Zespół wchodzić będzie w strukturę tut. Starostwa.
Przewodniczący Zarządu na prośbę Pani Sekretarz poprosił o zwrócenie się
do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o wycenę ławek znajdujących się przy Zespole oraz
przy poradniach specjalistycznych.
Ad. 7.17.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół
Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody
na zatrudnienie pomocy nauczyciela w ramach prac interwencyjnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani Elizy Szyjkowskiej
na stanowisku pomocy nauczyciela na okres 12 miesięcy w ramach prac interwencyjnych.
Ad. 7.18.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęła uchwałą Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2020 rok. Dodał, iż opinia jest pozytywna.
Ad. 7.19.
Kolejny punkt to także uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034. Dodał, iż opinia jest
pozytywna z zastrzeżeniami.
Ad. 7.20.
Kolejny punkt to także uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na
2020 rok Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Nadmienił, iż opinia jest pozytywna
z zastrzeżeniami.
Ad. 7.21.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Barbary Jarmuły Przewodniczącej
Komisji Oświaty i Kultury, w którym przedstawiono zgłoszone wnioski podczas posiedzenia
Komisji. Pierwszy wniosek, dotyczył modernizacji ogrodzenia nieruchomości przy ul. PTTK,

na której jest zlokalizowany Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Zgodnie
z propozycją, Zarząd Powiatu wyraża zgodę na modernizację z zaznaczeniem uczestnictwa
Zamku w kosztach inwestycji. Drugi wniosek dotyczył koordynacji imprez organizowanych
przez poszczególne gminy. Przewodniczący Zarządu dodał, że Zarząd Powiatu nie ma
możliwości koordynowania lub zmiany terminów imprez gminnych. W kwestii trzeciego
wniosku, dotyczącego przeniesienia części oddziałów Zespołu Szkół Nr 2 w GolubiuDobrzyniu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,
Przewodniczący Zarządu poinformował, że rozwiązanie to zostanie przeanalizowane.
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 1630.
Przewodniczący Zarządu – Franciszek Gutowski
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