Protokół Nr 62/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 62. 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%. W zastępstwie za Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu, obecna była Pani
Wioletta Tucholska Głowna Księgowa.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 62. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 61. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 24 lipca
2020 r.
5. Uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2020 rok.
6. Sprawy różne:
6.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
6.2. Pan Andrzej Okruciński – Wójt Gminy Ciechocin – wyrażenie zgody na zmianę terminu
realizacji zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”;
6.3. Kancelaria Adwokacka Paweł Aranowski – prośba o nieobciążanie karą z tytułu braku
zapłaty należności podwykonawcy zadania;
6.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmniejszenie planu dotacji celowych;
6.5. Pani Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie – informacje dotyczące
zmiany w Studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6.6. Pani Jolanta Sobecka – Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu –
wypowiedzenie umowy najmu lokalu;
6.7. Pani Sylwia Foksińska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w GolubiuDobrzyniu – przesunięcia w budżecie na 2020 rok;

6.8. Pani Sylwia Foksińska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w GolubiuDobrzyniu – przesunięcia w budżecie na 2020 rok;
6.9. Zdjęcia drogi powiatowej przesądne drogą mailową;
6.10. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – informacja
o nowych pomieszczeniach przeznaczonych na prowadzenie działalności WTZ;
6.11. ▀▀▀– wniosek o nabycie lokalu;
6.12. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
6.13. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba
o wyrażenie zgody na zmiany organizacyjne;
6.14. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba
o wyrażenie zgody na zmianę stanowiska dwóch pracowników;
6.15. Pani Katarzyna Orłowska – Sekretarz Powiatu – prośba o wskazanie planowanych
środków na realizację zadań Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz określenie priorytetowych zadań;
6.16. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
6.17. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
6.18. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na spłatę zobowiązania w miesięcznych
ratach;
6.19. Pan Jerzy Żuchowski – Inspektor nadzoru budowlanego Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wydłużenie terminu płatności faktur;
6.20. Komisja przetargowa dla zadania o nazwie ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz
z

niezbędną

przebudową

istniejących

warsztatów

mechanicznych

na

warsztaty

gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy
ulicy Odrodzenia 8” – prośba o podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania lub zwiększeniu
kwoty na jego realizację;
6.21. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informacja ośrodkach z rezerwy
ministra właściwego do spraw pracy;
6.22. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zakup ze środków własnych wykładziny PCV;
6.23. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dodatkowa kwota środków
Funduszu Pracy;
6.24. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba o wyrażenie
zgody na montaż czujnika smogu.
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 62. posiedzenia został przyjęty pozytywnie.

Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 61. posiedzenia Zarządu Powiatu
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2020 r. bez odczytywania.
Protokół z 61. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania.
Ad. 5.
Przewodniczący poprosił Panią Wiolettę Tucholską Główną Księgową o przedstawienie
projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok.
Pani Wioletta Tucholska poinformowała, że wydatki i dochody zostały zwiększone o kwotę
726.519,86 zł, w tym zwiększenie dochodów własnych o 425.180,00 zł oraz zwiększenie dotacji
na zadania zlecone o kwotę 251.339,86 zł. Dodała, że zgodnie z decyzją Wojewody KujawskoPomorskiego zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu
wynagrodzeń dla nadzoru budowlanego. Jednocześnie zwiększono plan z wpływów z opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz
zwiększono plan z wpływów z grzywien i kar za nieprzerejestrowanie pojazdów. Zwiększono także
dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, wsparcie rodzin. Zwiększono także
plany wpływów z różnych dochodów - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu
Pracy. Natomiast zmniejszono plan o kwotę 21.678,00 zł projektu Rodzina w Centrum
2 realizowanego przez PCPR – mniejsze kwoty po przetargu. Po stronie wydatków zwiększono plan
na lokalny transport zbiorowy – zwiększono plan na zakup usług pozostałych o kwotę 100.620,00 zł
przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej, dotyczący zapewnienia funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego.
Przewodniczący Zarządu podziękował za przedstawienie projektu uchwały oraz zapytał, czy
ktoś z obecnych wnosi uwagi. Uwag nie zgłoszono.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan
dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności
bieżącej domów pomocy społecznej.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Andrzeja Okrucińskiego Wójta Gminy
Ciechocin, który poinformował, ze wyraża zgodę na wprowadzenie aneksu do umowy w związku
z realizacją zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku ze złożeniem pisma przez Kancelarię
Adwokacką Paweł Aranowski o nieobciążanie karą z tytułu braku zapłaty należności podwykonawcy
i niezłożenia oświadczenia od podwykonawcy o otrzymanej zapłacie, temat ten jest analizowany przez
Biuro Prawne. Z wstępnych ustaleń z Biurem Prawnym, podjęto wstępną decyzję o odstąpieniu
o naliczaniu kary.

Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu
planu dotacji celowych w dz. 750 – Administracja publiczna w związku z faktem, iż nie została
wykorzystana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu w przedmiotowym punkcie odczytał pismo Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorski, w którym poinformowano, że wniosek o zmianę przeznaczenia w Studium
będzie rozpatrywany podczas prowadzonej procedury planistycznej. Wniosek o zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w 03 obrębie ewidencyjnym
miasta Kowalewo Pomorskie gm. Kowalewo Pomorskie jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa.
Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Jolanta Sobecka Dyrektor Oddziału
Regionalnego ARiMR w Toruniu przekazała informację o rozwiązaniu umowy najmu lokalu
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Ad. 6.7.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Sylwii Foksińskiej Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, która przedstawiła przesunięcia w planie budżetowym
na 2020 rok.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu na 2020 rok zgodnie z propozycją
przedstawioną przez jednostkę.
Ad. 6.8.
Kolejny punkt to także przesunięcia w planie budżetowym na 2020 rok Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, do których Zarząd Powiatu nie wniósł
uwag.
Ad. 6.9.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że ▀▀▀▀ zwróciła się z pismem
w sprawie remontu drogi Wrocki – Kupno. W przedmiotowym piśmie przekazano zdjęcia ilustrujące
ww. drogę. Przewodniczący Zarządu dodał, że zna stan drogi i podjęto działania zmierzające do
naprawy stanu drogi poprzez spotkanie się z Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń oraz przedstawicielem
firmy, która mogłaby wykonać remont drogi. Dodał, że wnioskodawca został już wcześniej
poinformowany o aktualnych ustaleniach oraz możliwościach remontu nawierzchni.
Ad. 6.10.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, która poinformowała o uzyskaniu pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Wolności 3
na mocy umowy użyczenia nieruchomości, które zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności
WTZ. W piśmie poinformowano, że uzyskano pełną dokumentację budynku oraz ważne przeglądy,
a także pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 6.11.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że ▀▀▀ złożył wniosek o nabycie lokalu
mieszkalnego nr 5 znajdującego się przy ulicy Koppa 1C. Dodał, ze wnioskodawca akceptuje ustaloną
cenę.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nabycie lokalu mieszkalnego nr 5, znajdującego się przy
ul. Koppa 1C w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 6.12.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu
planu dotacji celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.
75411 § 2110 z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków
pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP.
Ad. 6.13.
Przewodniczący Zarządu przekazał informację, że Pan Bogdan Oskwarek Dyrektor Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany organizacyjne
polegające na zlikwidowaniu dwóch etatów pracowników obsługi i zawarcie umowy z firmą
sprzątającą. Przewodniczący zaproponował, aby wyrazić zgodę na zawarcie umowy z firmą
sprzątającą oraz likwidację dwóch etatów pracowników obsługi z zaznaczeniem pozostawienia
jednego etatu do dnia 30 czerwca 2021 roku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą sprzątającą oraz likwidację dwóch
etatów pracowników obsługi. Zgodnie z propozycją wyraża się zgodę na pozostawienie jednego etatu
do dnia 30 czerwca 2021 r.
Ad. 6.14.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Bogdan
Oskwarek Dyrektor Zespołu Szkół zwrócił się także z prośbą o zmianę stanowiska z referenta
na podinspektora dla dwóch pracowników. Następnie Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby
wyrazić zgodę na przedmiotową prośbę.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę stanowiska Pani Dorocie Jankowskiej oraz Pani
Iwonie Ciechanowskiej z referenta na podinspektora z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ad. 6.15.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo, dotyczące Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021. Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu dodała,
że konieczne jest określenie wskazanie środków finansowych na realizację Programu oraz określenie
priorytetowych zadań. Przewodniczący Zarządu poprosił Panią Katarzynę Orłowską o przygotowanie
na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu pisemnej propozycji priorytetowych zadań, na które
zostałyby przyznane środki finansowe.
Ad. 6.16.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu
planu dotacji celowych w budżecie środków europejskich w 2020 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz.
85504 § 2057 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19’.
Ad. 6.17.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody KujawskoPomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015, § 2110
z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru

Budowlanego oraz dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2059 z przeznaczeniem na realizację projektu
pn.: ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
Ad. 6.18.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o wyrażenie
zgody na spłatę zobowiązania w miesięcznych ratach za pobyt małoletniego w pieczy zastępczej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na spłatę w/w zobowiązania w pięciu
miesięcznych ratach, tj. od sierpnia do grudnia 2020 roku.
Ad. 6.19.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Sylwii Foksińskiej Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wydłużenie
terminu płatności faktur.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu płatności faktur w miesiącu sierpniu
za garaż oraz najem pomieszczeń biurowych znajdujących się przy ulicy Koppa 1A w GolubiuDobrzyniu. Termin płatności faktur został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Ad. 6.20.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie
oferty na zadanie o nazwie: ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz niezbędną przebudową istniejących
warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8”. Dodał, że komisja zwróciła się z prośbą
o podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania lub zwiększenie kwoty na realizację zadania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania
o kwotę 100 000,00 zł oraz wybór korzystniejszej oferty (oferta nr 2).
Ad. 6.21.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalona została z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy,
kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu w 2020 roku w wysokości 1 000,0 tys. zł.
Ad. 6.22.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zakup
wykładziny PCV ze środków własnych jednostki.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup wykładziny PCV ze środków własnych
do pomieszczeń, w których na co dzień przebywają uczniowie.
Ad. 6.23.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
dotyczące ustalenia dodatkowej kwoty środków Funduszu Pracy w wysokości 15 500,00 zł
na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2020 roku kosztów
wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych,
służących realizacji zadań wynikających z ustawy, zgodnie z wnioskiem PWI nr 1/2020.

Ad. 6.24.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta
Golubia-Dobrzynia zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż czujnika smogu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na montaż czujnika smogu na ścianie budynku
administracyjnego przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.
Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych
nie zgłosił wniosku.
Przewodniczący Zarządu przekazał członkom Zarządu Powiatu informację przesłaną
z Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą projektu kompleksowej reformy placówek działających w ramach
resortu zdrowia.
Ad. 8.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1440.
Przewodniczący Zarządu

– Franciszek Gutowski

………………………………

Wicestarosta

- Danuta Malecka

………………………………

Członek Zarządu

- Roman Mirowski

………………………………

Członek Zarządu

- Jacek Foksiński

………………………………

Członek Zarządu

- Danuta Brzoskowska

………………………………

▀▀▀ - Ochrona Danych Osobowych

Sporządziła: Emilia Pęcak - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Sprawdzi: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

