Protokół Nr 40/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 40. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik
iż nieobecna jest Pani Danuta Brzoskowska Członek Zarządu.

do

protokołu,

stwierdzono,

Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu dodał
jednak, iż po kolejnej analizie przez Wydział Finansowy prośby Pana Daniela Brożka o wypłatę
środków na udział własny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim, środki mogą
zostać przekazane w grudniu 2019 roku. Następnie dodał, iż w związku z tym dofinansowanie
ze strony Powiatu w 2020 roku wyniesie 10%.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wcześniejszą wypłatę środków na udział własny Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych,
zaplanowaną do wypłaty na rok 2020.
Dodatkowo poprosił o wprowadzenie punktu 6.8. Pan Rafał Karaszewski – Kierownik
Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego – wymiana drzwi w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Punkt 6.8. został wprowadzony.
Przewodniczący Zarządu zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie 40. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 39. Posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2019 r.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach
ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku;
5.2. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą
,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2020-2022”
6. Sprawy różne:
6.1. Pan Zygmunt Borkowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja o zadaniach ujętych w na
liście zadań określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych;
6.2. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami – wniosek w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza
elektroenergetycznego;
6.3. Pan Marek Wiewióra – Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego –
informacja o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej;
6.4. Pani Natalia Iwanicka – Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału Finansów
i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zmniejszenie planu dotacji
celowych;

6.5. Pan Andrzej Grabowski – Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego –
przekazanie pisma dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, będące odpowiedzią na stanowisko
wypracowane na Sesji Rady Powiatu;
6.6. Pani Natalia Bronikowska – Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń – prośba
o wsparcie;
6.7. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – wniosek w trybie ustawy o dostępie
do informacji publicznej;
6.8. Pan Rafał Karaszewski – Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego – wymiana
drzwi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 4.
Protokół Nr 39/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 39/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku wpłynęły dwie oferty. Oferty
zostały złożone przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundację Togatus Pro Bono. Komisja
Konkursowa przyznała więcej punktów ofercie nr 1. tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
Zarząd Powiatu zgodnie z przyznaną większą ilością punktów przez Komisję Konkursową,
wybrał Zaborskie Towarzystwo Naukowe do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji
organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.
Ad. 5.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu w związku z tym, iż wpłynęła jedna
oferta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2020-2022” zaproponował, aby zgodnie z opinią
komisji wybrać ofertę Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu
pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 20202022”
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęło pismo Pana Zygmunta Borkowskiego
Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy z informacją o ujęciu zadań w ramach naboru nr 2/2019/FDS na liście zadań określonej
w art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 6.

Ad. 6.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Emilia
Piotrowska Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
przekazała wniosek w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza elektroenergetycznego przez z działki
nr 89/45, 89/7, 89/5 przy ulicy Dr. Jerzego Koppa w Golubiu-Dobrzyniu oraz wyrażenia zgody
na umieszczenie projektowanego przyłącza kablowego niskiego napięcia z szafką pomiarową
na działkach stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dodał, iż Wydział nie
ma żadnych zastrzeżeń na przeprowadzenie inwestycji.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zatwierdzeniu trasy przyłącza elektroenergetycznego przez
działki nr 89/45, 89/7, 89/5 przy ulicy Jerzego Koppa w Golubiu-Dobrzyniu oraz wyraził zgodę
na umieszczenie projektowanego przyłącza kablowego niskiego napięcia z szafką pomiarową.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Wiewióry Dyrektora Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, dotyczące przyznanej kwoty ze środków
rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. Dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została przyznana kwota
35 502,00 zł ze środków tej rezerwy.
Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
zmniejszono plan dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510, § 2160 na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
,,Dobry Start”.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż Zarząd Powiatu otrzymał do wiadomości pismo Pana
Andrzeja Grabowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, którym
przekazano odpowiedź Pana Andrzeja Wiśniewskiego Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia
oddz. w Bydgoszczy na stanowisko wypracowane podczas sesji Rady Powiatu poświęconą sytuacji
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Natalii Bronikowskiej Komendant Hufca ZHP
Golub-Dobrzyń, dotyczące prośby o wsparcie rzeczowe lub finansowe przy organizacji Zimowiska
,,Ad partes”. Przewodniczący zaproponował kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przyznanie wskazanej kwoty.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych 00/100).
Ad. 6.7.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący poinformował, iż jest to petycja, dotycząca
płatności bezgotówkowych. Dodał, iż odpowiedzi na wniosek udzieli Pan Marcin Nowak Koordynator
Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego.
Ad. 6.8.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Wydział Techniczno-Inwestycyjny skontaktował
się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie
przeanalizowania możliwości wymiany drzwi o niższym standardzie. Dodał, iż Pani Inspektor
podtrzymała wystosowaną we wcześniejszym piśmie prośbę zawierającą wytyczne wymiany drzwi.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeanalizowaniu powyższego tematu na kolejnym
posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad. 7.
Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił
wniosku. Przewodniczący dodał, iż konieczne jest zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym celem wprowadzenia zmian w budżecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie zaproponował datę 30 grudnia 2019 r.
Zarząd podjął decyzję o zwołaniu sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. Więcej wniosków nie
zgłoszono, Przewodniczący podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.
Ad. 8.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1355.
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Sporządziła: Emilia Pęcak
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

