Protokół Nr 41/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 41. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1320 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy
iż frekwencja wynosi 100%.

obecności

stanowiącej

załącznik

do

protokołu,

stwierdzono,

Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu poprosił
o dodanie punktów 7.12 i 7.13
7.12. Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– informacja o środkach Funduszu Pracy;
7.13. Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja, dotycząca wniosku w ramach Programu
,,Centra opiekuńczo-Mieszkalne”.
Wyrażono zgodę na dodanie ww. punktów do porządku obrad.
Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 41. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 40/19 z posiedzenia Zarządu przeprowadzonego w dniu 18 grudnia
2019 r.
5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2019 rok;
5.2. w sprawie przekazania petycji wg właściwości.
6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w GolubiuDobrzyniu;
6.2. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej
niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie golubsko-dobrzyńskim, celem przyjęcia
zasad na rok 2020 r.;
6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2019 rok.
7. Sprawy różne:
7.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o zmianie uzasadnienia planu dotacji
celowych;
7.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja, dotycząca wniosku o przyznanie środków
finansowych na zakup laparoskopu;
7.3. Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej –
informacja o dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej;
7.4. Joanna Skowron – prośba o pomoc w sprawie transportu autobusowego;

7.5. Pan Wiesław Młodziankiewicz – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki –
wniosek wypracowany na komisji;
7.6. Pan Jacek Foksiński – Sekretarz Gminy Zbójno – uchwała w sprawie przyjęcia Raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno za lata 2017 i 2018;
7.7. Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – informacja, dotycząca
porozumienia;
7.8. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości;
7.9. Decyzja o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości;
7.10. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – informacja
o stwierdzeniu braku inwentaryzacji światłowodu;
7.11. Pan Sławomir Herbowski – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej – dokumenty rozliczeniowe.
7.12. Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – informacja o środkach Funduszu Pracy;
7.13. Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja, dotycząca wniosku w ramach Programu
,,Centra opiekuńczo-Mieszkalne”.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 41. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 40/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 40/19 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
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.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż zwiększenie z dochodów wyniosło 40 752,00 zł. Dodał, iż taka sama kwota
występuje po stronie wydatków. Największa kwota po stronie dochodów to 35 502,00 zł
z Ministerstwa Finansów. Środki te są przeznaczone na zapewnienie dochodów powiatu. Pozostałe
zmiany to bieżące dochody wynikające z działalności Starostwa lub jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący podziękował Skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały oraz zapytał, czy ktoś
z obecnych wnosi uwagi, co do przedstawionego projektu. Nikt z obecnych nie wniósł uwag.
Ad. 5.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż petycja, która
wpłynęła do tut. Starostwa musi zostać przekazana do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, jako organu
właściwego do rozpatrzenia petycji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały, nie wnosząc uwag.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu w przedmiotowym punkcie poinformował, iż ze względu na fakt,
iż w struktury Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu od 1 stycznia 2020 r. wchodzić będzie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt uchwały Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej
niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie golubsko-dobrzyńskim, celem przyjęcia
zasad na rok 2020 r. został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby
do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej
zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie golubskodobrzyńskim, celem przyjęcia zasad na rok 2020 r.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu poprosił ponownie Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika
Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż projekt uchwały musiał
zostać przygotowany ze względu na fakt, iż wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian z uwagi na
konieczność zapłacenia faktury Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w GolubiuDobrzyniu za dowozy. Dodał, iż jest to przesunięcie między paragrafami.
Przewodniczący Zarządu podziękował za przedstawienie projektu uchwały. Zarząd Powiatu
jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2019 rok.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące błędnie wskazanego uzasadnienia przeznaczenia
planu dotacji celowych w dz.855 – Rodzina, rozdz. 85510, §2160.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wydziału Finansów i Budżetu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, dotyczące wniosku o przyznanie środków finansowych na zakup laparoskopu
z przystawką artroskopową do mało inwazyjnych zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych
z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Odczytał, że w związku
z brakiem możliwości udzielenia dotacji w 2019 roku, powyższy wniosek został rozpatrzony przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów negatywnie.
Jednakże Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że uzyskano informację, iż po zaktualizowaniu
danych możliwe jest uzyskanie środków w 2020 roku.
Ad. 7.3.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z pismem
Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, które jest
odpowiedzią na pismo w sprawie dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku
z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Dodał, iż w odpowiedzi wskazano, że opisane dane

nie wskazują, aby finansowanie oświaty relatywnie pogarszało sytuację finansową jednostek
samorządu terytorialnego lub utrudniało finansowanie innych zadań.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo w sprawie
przywrócenia połączenia autobusowego, który umożliwia dojazd do Golubia-Dobrzynia na godzinę
7.00.
Pan Roman Mirowski dodał, iż wnioskodawcy proszą o przesunięcie godzin, które umożliwią
dojazd na godzinę 7.00. Nie wiąże się to z kosztami ze strony powiatu.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu odczytał, iż podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu
i Turystyki wypracowano wniosek o potrzebie promowania wpływu sportu na młodego człowieka
oraz premiowanie w szkołach uczniów osiągających sukcesy sportowe. Dodał, iż osobiście popiera
wypracowany wniosek oraz proponuje wyróżnić ww. osoby na Sesji Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego, której przedmiotem obrad będzie tematyka sportu.
Zarząd Powiatu popiera wniosek Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki i podejmie działania
zmierzające do promowania osób osiągających sukcesy w zakresie sportu.
Ad. 7.6.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Gmina Zbójno
przesłała do wiadomości uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Zbójno za lata 2017 i 2018.
Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu przekazała, że dokumentacja została przekazana
także do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa.
Ad. 7.7.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jacka Żurawskiego
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, dotyczące porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej
nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy.
Wyjaśnił, iż w przedmiotowym piśmie poinformowano, że zgodnie z kosztorysem
inwestorskim wartość robót budowlano-montażowych wynosi 1 771 211,28 zł+podatek VAT,
co łącznie stanowi kwotę 2 178 589,87 zł. Dodał, iż jest to kwota znacznie wyższa niż szacowana
w zawartym porozumieniu (kwota z porozumienia to 1 120 000,00 zł.
Przewodniczący Zarządu dodał także, iż realizacja tego zadania możliwa będzie w przypadku
pozyskania środków zewnętrznych. Zaproponował także, aby pismo zostało przekazane do Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju w celu wypracowania stanowiska.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Przewodniczącego Zarządu, podejmując decyzję,
iż realizacja zadania możliwa będzie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

Ad. 7.8.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż została przygotowana
decyzja orzekająca wygaśnięcie trwałego zarządu dla nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta
Kowalewa Pomorskiego przy ulicy Odrodzenia 7, ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi

do przygotowanej decyzji. Uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zarządu podpisał decyzję
o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości.
Ad. 7.9.
W nawiązaniu do poprzedniej decyzji, została przygotowana decyzja o oddaniu w trwały
zarząd na rzecz Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim nieruchomość
zabudowaną budynkiem oświaty, położoną w obrębie 3 miasta Kowalewa Pomorskiego przy ulicy
Odrodzenia 7. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przygotowanej
decyzji. Uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zarządu podpisał decyzję o oddaniu w trwały zarząd
nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty.
Ad. 7.10.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Przemysław Karwaszewski Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udzielił odpowiedzi na pismo,
dotyczące kwestii zinwentaryzowania światłowodu w związku z ,,Przebudową skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice
i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”. Poprosił o zapoznanie się z odpowiedzią oraz załączonymi
mapami.
Ad. 7.11.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej przesłał dokumenty rozliczeniowe w związku z rozliczeniem środków
finansowych w wysokości 5.000,00 zł przeznaczonych na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.12.
Przewodniczący Zarządu odczytał, iż zgodnie z pismem Pana Stanisława Szweda Sekretarza
Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków Funduszu Pracy
w wysokości 4 456,9 tys. zł na finansowanie zadań na 2020 rok. Zakres zadań obejmuje finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.
Ad. 7.13.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Doroty Hass
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, dotyczące złożonego wniosku w ramach Programu ,,Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
W przedmiotowym piśmie poinformowano, iż zwrócono się do Ministerstwa z prośbą o wskazanie
błędów występujących we wniosku oraz udostępnienie wyników analizy i oceny Zespołu
weryfikującego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi, która
zawiera informację na temat kryteriów oceny wniosków i najczęściej popełnianych błędów
Pani Danuta Brzoskowska zwróciła uwagę, iż złożony wniosek spełnia wymienione kryteria,
wobec tego przedstawione błędy nie dotyczą wniosku złożonego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wystąpimy do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego z prośba o zwrócenie się po raz kolejny do Ministerstwa w celu uzyskania
szczegółowych informacji.

Ad. 8.
Przewodniczący 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 1350.
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Protokołowała: Emilia Pęcak
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

