Protokół Nr 46/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 56. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1200 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności, Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż nieobecny jest Pan Jacek
Foksiński. Jest to nieobecność usprawiedliwiona.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 46. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 45. posiedzenia przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2020 r.
5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej ul. doktora
Jerzego Koppa na rzecz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
5.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
których zarządcą jest Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
5.3. w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125 Macikowo – Węgiersk – etap III oraz
udzielenia dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń na dofinansowanie tych zadań;
5.4. w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125 Macikowo – Węgiersk – etap IV oraz
udzielenia dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń na dofinansowanie tych zadań.
6. Sprawy różne:
6.1. Pan Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o pomoc finansową;
6.2. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w GolubiuDobrzyniu – odpowiedź, dotycząca wniosku o płatność w zakresie remontu Oddziału Chorób
Płuc i Gruźlicy;
6.3. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba
o zmianę stanowiska.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 46. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 45/20 z dnia 12 lutego 2020 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 45/20 został przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej ul. doktora Jerzego Koppa na rzecz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przygotowanego projektu uchwały. Pan
Zbigniew Szyjkowski dodał, iż przy przekazaniu należy pamiętać także o przekazaniu oświetlenia,
tj. lamp oraz obowiązku opłat za oświetlenie. Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż informacja
ta zostanie przekazana do właściwego wydziału tut. Starostwa. Więcej uwag nie zgłoszono.
Ad. 5.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z przyjętymi
stawkami za zajęcie pasa drogowego na poprzednim posiedzeniu, został przygotowany projekt
uchwały. Odczytał fragment uzasadnienia projektu uchwały, w którym wyjaśniono, że ,,stawki opłat
ulegające zmianie, dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – elementów, które
prawodawca wyodrębnił, ustalając preferencyjne limity stawek opłat. Zmianie uległy stawki opłat za
zajęcie pasa drogowego dla pozostałych urządzeń. Opłaty wynikające z przedmiotowej uchwały
stanowią dochód Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.”. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi
uwagi. Uwag nie zgłoszono.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z decyzją o udzieleniu dotacji celowej
Gminie Golub-Dobrzyń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przygotowano projekt
uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125
Macikowo – Węgiersk – etap III oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń
na dofinansowanie tych zadań. Przypomniał, iż kwota pomocy finansowej wynosi 23 365,00 zł
(dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych). Do przygotowano projektu uchwały, nie
wniesiono uwag.
Ad. 5.4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano także projekt uchwały dla IV etapu
inwestycji, o której mowa w poprzednim punkcie. Pomoc finansowa wynosi 42 500,00 zł. Następnie
zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przedstawionego projektu. Nikt z obecnych nie wniósł
uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie
Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi
powiatowej nr 2125 Macikowo – Węgiersk – etap IV oraz udzielenia dotacji celowej Gminie GolubDobrzyń na dofinansowanie tych zadań.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Pawła Warlikowskiego Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą
o dofinansowanie zakupu profesjonalnego sprzętu, jakim jest aparat ochrony dróg oddechowych, który
chroni ratownika podczas pożarów i innych zdarzeń przed toksycznym działaniem gazów
pożarowych. Przewodniczący Zarządu dodał, iż ze względu na trudną sytuację budżetową oraz liczne,
rozpoczęte inwestycje w chwili obecnej udzielenie wsparcia finansowego nie jest możliwe. Pan
Roman Mirowski dodał, iż trudna sytuacja występuje również w oświacie w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków na wzrost płac.
Zarząd Powiatu nie udzielił wsparcia finansowego na zakup wnioskowanego sprzętu.

Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Michał Kamiński Prezes Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu złożył wyjaśnienia, dotyczące zapytania
wypracowanego na Komisji Budżetowej i Samorządowej o opracowanie dokumentacji w przedmiocie
przygotowania wniosku o płatność w zakresie przeprowadzonego remontu Oddziału Chorób Płuc
i Gruźlicy. Następnie odczytał treść wniosku oraz poinformował, iż pismo zostanie przekazane
do Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu nie
wniósł uwag do złożonych wyjaśnień.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim, który zwrócił się z prośbą o zmianę stanowiska pracownika z referenta
na podinspektora. Następnie dodał, że proponuje pozytywnie rozpatrzyć prośbę ze względu na fakt,
iż to kierownik jednostki jest w stanie najlepiej ocenić pracę pracowników oraz moment, w którym
powinno nastąpić przeszeregowanie na wyższe stanowisko.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę stanowiska pracownika z referenta
na podinspektora.
Ad. 7.
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. 8.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1230.
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Protokołowała: Emilia Pęcak
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

