Golub-Dobrzyń, dnia 18.01.2007r.
OR. 0062/9/07
P R O T O K Ó Ł Nr 9/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 stycznia 2007r.
Ad. 1.
9 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził
Przewodniczący Zarządu – Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech Kwiatkowski.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100% jego członków.
Ad. 3.
Przewodniczący Zarządu wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia
dodatkowych tematów tj.
– w pkt 5 zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu
– dotychczasowy pkt 7 przenieść do pkt 5
– dotychczasowy pkt 5 zmienia się w pkt 6 i dodaje się ppkt e – Związek Stowarzyszeń
„Dolina Drwęcy” – prośba o nieodpłatne użyczenie lokalu w budynku przy ul. Dr Koppa
w Golubiu-Dobrzyniu.
– w pkt 7 wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia w Studium gruntów należących do
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w
Kowalewie Pom.
Po wprowadzeniu zmian porządek 9 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie 9 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokółu z 8 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Zaopiniowanie projektów uchwał rady Powiatu w sprawach:
5.1. zaciągnięcia kredytu;
5.2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji drogowej;
5.3. przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2006r.;
5.4. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;
5.5. wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
5.6. przyjęcia stanowiska dotyczącego protestu przeciwko sytuacji na rynku mięsnym.
6. Podjęcie decyzji w sprawie:
a) wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 11.01.2007r.
dotyczących:
- zwiększenia pogotowia kasowego do wysokości 2.000,- zł,
- zabezpieczenia w budżecie szkoły na rok 2007 środków finansowych na
wykonanie niezbędnego remontu szkoły – ref. P. Skarbnik
- wyrażenia zgody na utworzenie etatu pomocy nauczyciela – ref. Inspektor ds.
Oświaty,

b) pismo (wykreślono z protokołu na podstawie art. 30 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w
sprawie ponownego skalkulowania czynszu za najem pomieszczeń poradni
położniczo-ginekologicznej – ref. P. W. Wałaszewski,
c) pismo p. (wykreślono z protokołu na podstawie art. 30 pkt.4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.) w sprawie zmniejszenia stawki czynszu za pomieszczenie wynajmowane w
budynku wolnostojącym przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
ref. P. W. Wałaszewski,
d) pismo Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w GolubiuDobrzyniu w sprawie umowy najmu pomieszczeń dla PSSE w Golubiu-Dobrzyniu –
ref. P. W. Wałaszewski.
e) Pismo Związku Stowarzyszeń „Dolina Drwęcy” – prośba o nieodpłatne użyczenie
lokalu w budynku przy ul. Dr Koppa w Golubiu-Dobrzyniu.
7. Wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia w Studium gruntów należących do powiatu
golubsko-dobrzyńskiego, a będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Kowalewie
Pom.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 4.
P. Andrzej Jaskólski poinformował, że zapoznał się z treścią protokółu z 8
posiedzenia, i wnosi o jego przyjęcie.
Protokół z 8 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11.01.2007r. został przyjęty
jednogłośnie.
P. Andrzej Jaskólski postawił wniosek, aby posiedzenia Zarządu odbywały się na stałe, co
dwa tygodnie, natomiast w sprawach pilnych każdorazowo można zwołać posiedzenie
telefonicznie.
Członkowie zarządu zaakceptowali wniosek, P. Jaskólskiego i ustalono posiedzenia
zarządu co dwa tygodnie w czwartki o godz. 11.00.
Ad. 5.
Przewodniczący Zarządu przedstawił do zaopiniowania projekty uchwał Rady
Powiatu:
1. w sprawie zaciągnięcia kredytu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wczoraj została podpisana
umowa, kredyt został uruchomiony warunkowo, w umowie jest zapis, że dostarczymy
uchwałę Rady Powiatu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej drogowej. Przewodniczący
poinformował, że na jego wniosek do składu komisji powołuje się radnego p. L.
Owsianikowa.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego za 2006r.

Przewodniczący wyjaśnił, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest komisją
powoływaną ustawą, jej umocowanie zawarte jest w ustawie o samorządzie powiatowym i
ma służyć pomocą Staroście w pełnieniu nadzoru i zwierzchnictwa nad strażami,
inspekcjami i służbami. Odpowiedzialnym merytorycznie za pracę komisji jest p. Artur
Skoczylas i przygotował sprawozdanie i jak się okazało ta komisja nie musi działać tak
bardzo aktywnie. W tym roku komisja zostanie powołana w nowym składzie
personalnym. Po ukonstytuowaniu się komisji przystąpimy do opracowania programu
działania na całą kadencję..
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
4. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich..
Przewodniczący wyjaśnił, ze w związku ze zmianą kadencji, należy uaktualnić
reprezentację powiatu w Związku Powiatów Polskich. W uchwale podajemy jako
przedstawicieli Starostę i Wicestarostę.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
5. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego. W miejsce p.
Edwarda Dębca wchodzi p. Jan Kazaniecki.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
6. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego protestu przeciwko sytuacji na rynku
mięsnym.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że stanowisko zawarte w uchwale zostało
wypracowane przez Komisję Rozwoju Obszarów Miejskich, Wiejskich i Ochrony
Środowiska.
Zarząd po zapoznaniu się z treścią stanowiska podjął decyzję o przekazaniu
projektu uchwały do Wydziału Rolnictwa, który przygotuje informację na temat
zasad skupu interwencyjnego, następnie ponownie projekt stanie na komisji, a
wnioski najpierw przekazać do Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa
oraz Izby Rolniczej.
Ad. 6a
-

Wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3:
zwiększenie pogotowia kasowego do wysokości 2.000,- zł

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie wysokości pogotowia kasowego jest związane z
zakupem paliwa za gotówkę oraz wypłacaniem delegacji nauczycieli. W tej chwili wysokość
pogotowia jest na poziomie 1.000 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie pogotowia kasowego do kwoty 2.000,- zł
-

zabezpieczenie w budżecie szkoły środków finansowych na wykonanie niezbędnego
remontu budynku szkoły w łącznej kwocie 11.000,- zł

Pan Andrzej Jaskólski wyjaśnił, że jest to pierwszy z wniosków, które złożą wszystkie
szkoły. Jest to związane z konstrukcją budżetu na rok 2007. Po złożeniu wszystkich
wniosków zostanie przeprowadzona ich analiza i wtedy dopiero będzie można podjąć
decyzję.
Decyzja Zarządu:
Zarząd przyjął wyjaśnienie p. Jaskólskiego.

-

utworzenie etatu pomocy nauczyciela.

Skarbnik zwróciła uwagę, że utworzenie etatu dodatkowego to jest koszt kilku tysięcy
złotych i nie ma tego w zatwierdzonym na rok szkolny 2006/2007 arkuszu organizacyjnym.
Pani Inspektor ds. Oświaty sprawdzała w Powiatowym Urzędzie Pracy i można na etat
pomocy nauczyciela zatrudnić stażystę i wówczas nie wiąże się to z żadnymi kosztami.
Członek Zarządu P. Teresa Tyborowska stwierdziła, że nie nic jeżeli chodzi o zatrudnianie
stażystów, ale akurat w szkole specjalnej to chyba nie jest dobry pomysł aby posiłkować się
stażystami.
Przewodniczący Zarządu – jestem za utworzeniem etatu pomocy nauczyciela, bo jest to
szkoła specjalna i dzieci są z różnymi upośledzeniami często sprzężonymi.
Sekretarz – ja rozmawiałem z Dyrektorem na ten temat i chodzi tu o kwestię pracy z dziećmi
o najwyższym stopniu upośledzenia.
P. Tyborowska zwróciła uwagę, aby pozwolić Dyrektorom sprawować tę funkcję wg ich
własnych myśli. Nie możemy przecież ciągle im narzucać swoich rozwiązań.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraził zgodę na utworzenie etatu i zatrudnienie pomocy nauczyciela.
Przewodniczący Zarządu zapytał p. Skarbnik jak wygląda sprawa z rodzinami
zastępczymi?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że rodziny zastępcze są zadaniami własnymi powiatu i jest to jakby
wpisane w działalność PCPR.
Przewodniczący Zarządu postawił wniosek, aby jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu
poświęcić PCPR i rodzinom zastępczym.
Ad. 6b.
Pismo (wykreślono z protokołu na podstawie art. 30 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sprawie
ponownego skalkulowania czynszu za najem pomieszczeń poradni położniczoginekologicznej.
O wyjaśnienie tej kwestii poproszono pracownika merytorycznego. P. Wałaszewski wyjaśnił
jak wygląda układ pomieszczeń, które są wynajmowane na poradnie specjalistyczne.
Sekretarz zasugerował, aby do całej sprawy podejść z punktu widzenia interesu powiatu.
Jeżeli ci lekarze mają za duże pomieszczenia, a my po przeprowadzeniu niewielkiego
remontu możemy wynająć to, dlaczego tak nie zrobić.
Decyzja Zarządu:
W związku z tym, że Zarząd ma za mało informacji na ten temat, upoważnia się
Sekretarza Powiatu do przeprowadzenia rozmów z lekarzami, sprawdzenia tych pomieszczeń
i przedstawienia Zarządowi na kolejnym posiedzeniu.
Przewodniczący Zarządu poruszył sprawę wynajmu i cen za garaże, cena jest dwukrotnie
wyższa w porównaniu do stawki rynkowej. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o garaże

przy szpitalu, które poprzednia p. Starosta przekazała szpitalowi a jeden nieodpłatnie
Urzędowi Skarbowemu. Garaże są w ogóle nie wykorzystane.

Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu cen za wynajem garaży na poziomie dotychczasowym.
Zobowiązano p. Wałaszewskiego do przygotowania projektu uchwały zmieniającej stawki.
Ad. 6c, 6d.
Przewodniczący Zarządu przedstawił pisma p. (wykreślono z protokołu na
podstawie art. 30 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.
2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia stawki czynszu za pomieszczenie
wynajmowane w budynku wolnostojącym przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz pismo Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w GolubiuDobrzyniu w sprawie umowy najmu pomieszczeń dla PSSE .
Decyzja Zarządu:
Zarząd przekazał do załatwienia p. Sekretarzowi.
Ad. 6e.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Związku Stowarzyszeń „Dolina Drwęcy
zawierającego prośbę o nieodpłatne użyczenie lokalu w budynku przy ul. Dr Koppa w
Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia. Jednocześnie do czasu
otrzymania środków z projektu Leader+ odroczono termin płatności za wynajem.
Ad. 7.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały zarządu w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę Zarządu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Ad. 8.
Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek Zarządu do Burmistrza Miasta
Kowalewo Pom. z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie przeznaczenia w Studium gruntów
należących do powiatu golubsko-dobrzyńskiego, a będących w trwałym zarządzie Zespołu
Szkół w Kowalewie Pom.
Decyzja Zarządu.
Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.
Ad. 9.
W wolnych wnioskach głos zabrał p. A. Jaskólski, który poinformował o
wyjeździe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie rozmawiał o możliwości
dofinansowania ze środków WFOŚ zakupu koparki. Ponadto istnie możliwość uzyskania

środków finansowych poprzez sporządzenie dwóch projektów: na wyprowadzenie wód
deszczowych oraz na wywiezienie zdegradowanej ziemi. Takie wnioski zostaną
przygotowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Przewodniczący Zarządu postawił wniosek, aby przeprowadzić kontrolę w Powiatowym
Zarządzie Dróg.

Decyzja Zarządu:
Zarząd przyjął informację dotyczącą projektów o dofinansowanie. Zarząd upoważnił
p. Jaskólskiego do powołania zespołu kontrolnego i przeprowadzenie kontroli w Powiatowym
Zarządzie Dróg.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
podziękował zebranym za przybycie i zamknął 9 posiedzenie III kadencji Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Zarządu – Wojciech Kwiatkowski
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Członkowie Zarządu:
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