Protokół Nr 49/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 49. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż frekwencja wynosi 100%.
Ad. 3.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie 49. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 48/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu
17 marca 2020 r.
5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. zmieniająca uchwałę nr LXIV/287/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński;
5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
6.1.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za 2019 rok.
7. Sprawy różne:
7.1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o możliwości spłaty kredytu.
7.2. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu - prośba o wyrażenie zgody na wymianę okien z montażem nakładek
na parapety;
7.3. Pan Michał Leśny – Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy – pismo,
dotyczące nadzwyczajnej sytuacji związanej z panującą epidemia korona wirusa.
8.Wolne wnioski.
9.Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 49. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie protokołu Nr 48/20 z dnia 17 marca 2020 r. bez
odczytywania. Dodał, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 48/20 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr LXIV/287/2018 z dnia 9 sierpnia
2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Następnie zapytał, czy ktoś wnosi
uwagi.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr LXIV/287/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, realizacji Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. Następnie zapytał, czy ktoś wnosi uwagi
do przesłanego wcześniej projektu uchwały.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowany został projekt uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok.
Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przygotowanego projektu. Uwag nie
zgłoszono.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
pozytywnie zaopiniowała możliwość spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiat GolubskoDobrzyński.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, w którym przedstawiono propozycję
podziału środków oraz projekt zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków PFRON
w 2020 r.
Przewodniczący poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęła decyzja PFRON o wysokości
środków dla powiatu. W związku z tym oraz sugestią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu, co do zasadności planowania środków na turnusy rehabilitacyjne, które
po wprowadzeniu stanu epidemiologicznego w kraju do odwołania trudno będzie realizować, należy
ponownie przeanalizować potrzeby w tym zakresie i przedłożyć podział środków Zarządowi Powiatu.

Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu zapytał czy wszyscy zapoznali się z pismem Pana Michała Leśnego
Prezesa Zarządu Kancelarii Prawnej Leśny&Wspólnicy. Członkowie Zarządu potwierdzili,
iż zapoznali się z pismem i nie wnoszą uwag.
Ad. 8.
Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił
wniosku.
Ad. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1350.
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Sporządziła: Emilia Pęcak
Podinspektor Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

