Protokół Nr 60/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lipca 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 60. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi
100%.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 60. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 59. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 6 lipca
2020 r.
5. Projekty uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za 2019 rok;
5.2. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie z działań
podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok;
5.3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu
z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok;
5.4. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019;
5.5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2019;
5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków i podziału środków
na jednorazowe stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński;

6.2. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;
6.3. w sprawie powierzenia Panu Rafałowi Gumieli stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
7. Sprawy różne:
7.1. Pan Marcin Woźniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – prośba
o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na najem lokalu;
7.2. Pani Ewa Drawert – Sekretarz Gminy Radomin – prośba o zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych;
7.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
7.4. Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – wniosek o przekazanie
nieruchomości na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie;
7.5. Pani Iwona Wiśniewska – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu – informacja
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na doposażenie bloku operacyjnego Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu;
7.6. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac
interwencyjnych.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia
Porządek obrad 60. posiedzenia został przyjęty pozytywnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 59. posiedzenia Zarządu Powiatu
przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2020 r. bez odczytywania.
Protokół z 59. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania.
Ad. 5.1.
Przewodniczący poinformował, że przygotowany został projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za 2019 rok. Następnie dodał, że stosownie do przepisów prawa, jednostki
organizacyjne składają sprawozdania finansowe a następnie sporządzany jest bilans powiatu.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie z działań
podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, że kolejny projekt uchwały także dotyczy sprawozdania.
W przedmiotowym punkcie jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
Kierownika Nadzoru Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu z działań podejmowanych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Ad. 5.4.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi
uwagi do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019. Uwag nie
zgłoszono.

Ad. 5.5.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy obecni członkowie Zarządu wnoszą uwagi do projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2019.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019.

Ad. 5.6.
Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu
o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok.
Skarbnik Powiatu poinformował, że zostały przesunięte środki na remont drogi powiatowej
oraz na inwestycje jako udział w zakupie laparoskopu z przystawką.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, że sporządzono projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji do rozpatrywania wniosków i podziału środków na jednorazowe stypendium Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych
przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania
wniosków i podziału środków na jednorazowe stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat GolubskoDobrzyński.

Ad. 6.2.
Zarząd Powiatu został zapoznany z dokumentacją konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie Przewodniczący Zarządu
zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 6.3.
Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowany został także projekt
uchwały w sprawie powierzenia Panu Rafałowi Gumieli stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia Panu Rafałowi Gumieli
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Marcin Woźniak Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie nowej
umowy najmu na lokal. Następnie odczytał pismo Pani Emilii Piotrowskiej Zastępcy Kierownika
Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Zaproponował, aby wyrazić zgodę
na zawarcie umowy najmu na lokal oznaczony numerem 5 w Kowalewie Pomorskim przy ul. Plac
Wolności 6 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz garażem dwustanowiskowym –
stanowiący siedzibę miejscowego Posterunku Policji. Zarząd Powiatu wyraził zgodę.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Ewy Drawert Sekretarza Gminy Radomin, która
zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych i ustalenie jej przebiegu. Następnie poinformował, że w ocenie Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa zasadne jest pozytywne zaopiniowanie
wniosku.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu odczytał, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji
celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2110 z przeznaczeniem na uzupełnienie
środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta
Kowalewa Pomorskiego, który zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Kowalewo
Pomorskie nieruchomości w zamian za działkę stanowiącą własność Gminy Kowalewo Pomorskie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie
nieruchomości położonych w obrębie Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie oznaczonych nr geod.
315/1 o pow. 0,0093 ha oraz 316/5 o pow. 0,0240 ha w zamian za działkę położoną w obrębie Wielkie

Rychnowo gm. Kowalewo Pomorskie oznaczonej nr geod. 253 o pow. 0,02 ha znajdującej się w ciągu
drogi powiatowej.
Ad. 7.5.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu
zapoznali się z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącym wsparcia finansowego
na doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Potwierdzono zapoznanie się z pismem. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że wymagane informacje
zostały przekazane.
Ad. 7.6.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na zatrudnienie
pracownika w ramach prac interwencyjnych zgodnie z pisemną prośbą Pani Hanny Wiśniewskiej
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika na stanowisku pomocy nauczyciela
w ramach prac interwencyjnych.
Ad. 8.
Przewodniczący Zarządu
z obecnych nie zgłosił wniosku.
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Ad. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1515.
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Sporządziła: Emilia Pęcak
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

