Protokół Nr 52/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 52. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1430 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż frekwencja wynosi 100%.
Ad. 3.
Przewodniczacy Zarządu poprosił o dodaniedwóch punktów do spraw różnych:
1. Pani Edyta Makowska – prośba o rozłożenie na raty kary grzywny;
2. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GolubiuDobrzyniu – prośba o zmniejszenie stawki najmu za zajmowane pomieszczenia użytkowe.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie 52. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 51. Posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia
2020 r.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. zmieniająca uchwałę nr 34/71/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia
nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych prze Powiat GolubskoDobrzyński w przypadku ich nieobecności;
5.2. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu;
5.3. w sprawie ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz powołania komisji konkursowej.
6. Sprawy różne:
6.1. Pani Edyta Makowska – prośba o rozłożenie na raty kary grzywny;
6.2. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GolubiuDobrzyniu – prośba o zmniejszenie stawki najmu za zajmowane pomieszczenia użytkowe.
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia
Porządek obrad 52. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie protokołu Nr 51/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. bez
odczytywania. Dodał, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 51/20 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że została przygotowana uchwała zmieniająca
uchwałę nr 34/71/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących
dyrektorów szkół i placówek prowadzonych prze Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich
nieobecności. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi do przekazanego wcześniej
projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniająca uchwałę nr 34/71/19 z dnia
18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych prze Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano projekt uchwały w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Dodał, iż obowiązki zostały powierzone Pani Aleksandrze Bogdańskiej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały
w sprawie ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu oraz powołania komisji konkursowej. Członkowie Zarządu potwierdzili
zapoznanie się z projektem a następnie wybrali komisję konkursową w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Katarzyna Orłowska – Przewodniczący Komisji Konkursowej;
Danuta Malecka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej;
Małgorzata Badźmirowska – Członek Komisji;
Krzysztof Śmigielski – Członek Komisji;
Monika Ciechanowska – Sekretarz komisji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru w drodze konkursu
na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz powołania komisji
konkursowej.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Edyty Makowskiej, która zwróciła się z prośbą
o rozłożenie na raty kary grzywny w wysokości 200,00 zł. Następnie zaproponował, aby rozłożyć
grzywnę na 4 raty po 50,00 zł miesięcznie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozłożenie kary grzywny w wysokości 200,00 zł na 4 raty
po 50,00 zł miesięcznie.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony Malinowskiej Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, która ponownie zwróciła się o zmniejszenie stawki
najmu za zajmowane pomieszczenia użytkowe. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić
zgodę na zmniejszenie stawki czynszu z 15,00 zł netto + podatek VAT na 12,20 zł netto + podatek
VAT do końca 2020 roku.
Po przeanalizowaniu ponownej prośby o zmniejszenie stawki najmu, Zarząd Powiatu podjął
decyzję o zmniejszeniu stawki czynszu z 15,00 zł netto + podatek VAT na 12,20 zł
netto + podatek VAT do końca 2020 r.

Ad. 8.
Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił
wniosku.
Ad. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1455.
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Sporządziła: Emilia Pęcak
Podinspektor Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

