Golub-Dobrzyń, dnia 02.04.2007r.
Znak: OR.0065/17/07
P R O T O K Ó Ł Nr 17/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 02 kwietnia 2007r.
Ad. 1.
17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i następnie
prowadził Przewodniczący Zarządu – Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech
Kwiatkowski.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu Przewodniczący
Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu nie uczestniczy Wicestarosta P. Jan Kuźmiński. Jest to
nieobecność usprawiedliwiona.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono, w związku z
powyższym porządek 17 posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie 17 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński.
5. Opinia Zarządu w sprawie powołania Pana Zbigniewa Lewandowskiego na
stanowisko Kierownika Ośrodka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
we Wielgiem.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 30.03.2007r. odbyły się
konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli oraz dyrektorami
poszczególnych placówek oświatowych w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. W
spotkaniu tym uczestniczył także członek Zarządu p. A. Jaskólski. W wyniku konsultacji
ustalono zmiany w regulaminie obowiązujące od 1 września 2007r. Zmiany dotyczą:
- obniżenie z 5% do 4% dodatku motywacyjnego
- obniżenie o 1 % dodatku za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych i szkodliwych
- dodatek mieszkaniowy nie oblicza się procentowo od wynagrodzenia stażysty a
ustalono w wysokościach stałych w kwocie od 35 zł do 50 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd przyjął informację Przewodniczącego Zarządu i pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat golubskodobrzyński.
Ad. 5.
Przewodniczący zarządu przedstawił pismo Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem w sprawie zaopiniowania kandydatury P. Zbigniewa
Lewandowskiego, nauczyciela w S.O.S.W. na stanowisko Kierownika Ośrodka.
Decyzja Zarzadu:
Zarząd pozytywnie opiniuje wskazaną przez Dyrektora kandydaturę w osobie P.
Lewandowskiego na stanowisko Kierownika Ośrodka.
Ad. 6.
W wolnych wnioskach członek Zarządu P. Andrzej Jaskólski, postawił wniosek, aby
uwzględnić w budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 50% kosztów remontu w
Zespole Szkół w Kowalewie Pom. Jest to operacja niezbędna przy ubieganiu się o środki
finansowe na remont.
Ponadto, zwrócił się z prośba do p. Starosty, aby podjął rozmowy z Wojewodą w sprawie
zwrotu kwoty 900 tys. zł za remont drogi w Ciechocinie.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że do obrad dzisiejszej sesji zostanie włączone
podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Naprawczego
Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
podziękował zebranym za przybycie oraz udział w posiedzeniu i zamknął 17 posiedzenie
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na tym posiedzenie zakończono.
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