Golub-Dobrzyń, dnia 24.04.2008 r.
Znak: OR.0062/55/08

P R O T O K Ó Ł Nr 55/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Ad. 1
55 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 protokółu Przewodniczący
Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100 % jego członków.
Ad. 3
Przewodniczący Zarządu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie
następujących zagadnień:
Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy
Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu.
2. Podjęcie decyzji w sprawach:
2.1. Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w G-D – prośba o wyrażenie zgody na remont pokrycia
dachowego budynku oddziału chorób płuc i gruźlicy,
2.2. Wydział Organizacyjny, Referent ds. Informatyki – prośba o podjęcie decyzji w sprawie
udostępnienia pomieszczenia Biura Rady dla firmy „Kom-Pro” na potrzeby weryfikacji
tożsamości związanej z procedurą uzyskania podpisu elektronicznego przez jednostki
organizacyjne powiatu,
2.3. Wydział Organizacyjny, P. R. Karaszewski – prośba o podjęcie decyzji odnośnie
warunków i możliwości kontynuowania umów użyczenia garaży z ZS Nr 2 w G-D oraz
z ZS Nr 3 w G-D.
3. Powiatowy Urząd Pracy w G-D – sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej oraz o
zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów
publicznych za I kwartał 2008 roku.
4. Wnioski z sesji III kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbytej w dniu
21.04.2008 r.
1.

Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu, porządek
55 posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:
1. Otwarcie 55 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
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Przyjęcie Protokółów: Nr 52/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 03.04.2008 r., Nr 53/08 z
posiedzenia Zarządu z dnia 10.04.2008 r., Nr 54/08 z posiedzenia Zarządu z dnia
21.04.2008 r.
5. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu w sprawach:
5.1. wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu
do Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu,
5.2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.
6. Podjęcie decyzji w sprawach:
6.1. Sołtys i Rada Sołecka wsi Rętwiny, gm. Radomin – prośba o udrożnienie
przepustu przy drodze powiatowej, utwardzenie wjazdu na drogę oraz
poczyszczenie poboczy z nagromadzonej ziemi,
6.2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G-D – prośba o przekazanie w
nieodpłatne użytkowanie pomieszczenia magazynowego w piwnicy budynku,
6.3. Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w G-D – prośba o wyrażenie zgody na remont
pokrycia dachowego budynku oddziału chorób płuc i gruźlicy,
6.4. Wydział Organizacyjny, Referent ds. Informatyki – prośba o podjęcie decyzji w
sprawie udostępnienia pomieszczenia Biura Rady dla firmy „Kom-Pro” na potrzeby
weryfikacji tożsamości związanej z procedurą uzyskania podpisu elektronicznego
przez jednostki organizacyjne powiatu,
6.5. Wydział Organizacyjny, P. R. Karaszewski – prośba o podjęcie decyzji odnośnie
warunków i możliwości kontynuowania umów użyczenia garaży z ZS Nr 2 w G-D
oraz z ZS Nr 3 w G-D.
7. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – informacja w
sprawie wniosku Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o uzgodnienie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Prokuratura Rejonowa w G-D – informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w
2007 r.
9. Powiatowy Urząd Pracy w G-D – sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej oraz
o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora
finansów publicznych za I kwartał 2008 roku.
10. Wnioski z sesji III kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbytej w dniu
21.04.2008 r.
11. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w G-D na temat sytuacji na lokalnym rynku
pracy według stanu na koniec marca 2008 roku.
12. Wolne wnioski i sprawy różne
13. Zakończenie posiedzenia.
4.

Porządek obrad 55 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Protokóły Nr 52/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 03.04.2008 r., Nr 53/08 z posiedzenia
Zarządu z dnia 10.04.2008 r., Nr 54/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 21.04.2008 r. przedstawił
Wicestarosta P. J. Kuźmiński. Stwierdził, że po zapoznaniu się z ich treścią nie wnosi żadnych
uwag i wnosi o ich przyjęcie.
Ad. 5.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w
formie aportu do Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Wniesienie części nieruchomości obecnie dzierżawionej przez Szpital Powiatowy
Sp. z o. o. pozwoli wyposażyć tę spółkę w majątek pozwalający uznać spółkę za
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przedsiębiorstwo w pełni zorganizowane, posiadający podstawy funkcjonowania na lokalnym
rynku usług medycznych.
Biorąc pod uwagę ewentualne zbycie udziałów spółki przez Powiat GolubskoDobrzyński wniesienie aportu, utworzenie i objęcie przez powiat nowych udziałów, wg
posiadanych informacji wpłynie na podniesienie atrakcyjności pakietu zbywanych udziałów.
Podjęcie uchwały w trakcie sesji Rady Powiatu pozwoli, zgodnie z treścią uchwały,
wykonać ją Zarządowi Powiatu w terminach gwarantujących wpisanie własności
nieruchomości do odpowiedniej KW oraz dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
przed określeniem wartości spółki. Firma doradcza określając wartość spółki musi mieć
udokumentowane informacje o składnikach posiadanego przez nią majątku ruchomego i
nieruchomego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do Spółki
Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 5.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.
Zwiększono plan dochodów w rozdziałach:
75411 komendy powiatowe PSP o kwotę zł 1.480.500,- w ramach dotacji celowej na
wypłatę nagród uznaniowych oraz zakup sprzętu p/ pożarowego – transportowego przyznanej
decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-10/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r.
85202 domy pomocy społecznej o kwotę zł 1.500,85218 powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę zł 3.000,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-6/08 z dnia 14 marca
2008 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.
W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie przyjęto zwiększenie o kwotę zł 22.907,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-12/08 z dnia 16 kwietnia
2008 r. z przeznaczeniem na zadania związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów przyjęto kwotę zł 2.400,- z przeznaczeniem
na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-12/08 z dnia 16
kwietnia 2008 r.
W rozdziale 85403 przyjęto środki w kwocie zł 120.000,- zgodnie z pismem Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu awizującym podpisanie umowy na realizację remontu sali
gimnastycznej ze środków PFRON. W celu zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85202
domy pomocy społecznej zwiększono po analizie wykonania I kwartału planu dochodów w
paragrafie 770 wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności o 50.000,- oraz podatku
dochodowego od osób prawnych o 10.000,-.
Wydatki:
Przyjęto zwiększenie o kwotę zł 30.500,- w paragrafie 4060 z przeznaczeniem na
wypłatę nagród uznaniowych oraz w paragrafie 6060 kwotę zł 1.450.000,- przyznaną na zakup
i wymianę sprzętu transportowego zgodnie z cytowaną decyzją Wojewody.
Zwiększono plany wydatków w paragrafie 4010 w rozdziałach 85202 domy pomocy społecznej
o 1.500,- i 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie o 3.000,- z przeznaczeniem środków
zgodnie z treścią decyzji Wojewody jak ujęto w opisie do dochodów.
Dokonano zwiększeń środków w rozdziałach 75011 urzędy wojewódzkie - 22.907,oraz 85415 pomoc materialna dla uczniów – 2.400,- zgodnie z przeznaczeniem określonym w
decyzji Wojewody WFB.I.3011-12/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
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Dokonuje się niezbędnych przeniesień między paragrafami na łączną kwotę zł 9.600,- w
celu zabezpieczenia planów paragrafów wynagrodzeń i pochodnych na zatrudnienie osoby
mającej uprawnienia pracownika socjalnego. Wymagania ustawowe zostały uwzględnione w
programie naprawczym Domu Pomocy Społecznej określającym poszczególne etapy
standaryzacji Domu.
Dokonano również zabezpieczenia środków niezbędnych do kontynuowania inwestycji
mające na celu spełnienia warunków standaryzacji. W rozdziale 70005 dokonuje się
przeniesień między paragrafami na kwotę zł 1.444,- zgodnie z potrzebami wynikającymi z
bieżących wydatków.
W rozdziale 71020 organizacja targów i wystaw dokonuje się przeniesienia 300,- na
paragraf 4410 delegacje służbowe. W rozdziale 75045 komisje poborowe dokonuje się
rozliczenia ostatecznego dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie poboru. W rozdziale 80195
pozostała działalność wyodrębnia się kwotę 170.000,- niezbędną do zabezpieczenia wkładu
własnego do złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji. W rozdziale 85202 dokonuje się
przeniesienia planów wydatków zgodnie z potrzebami bieżącymi oraz zwiększa się plan
wydatków inwestycyjnych w związku z prowadzoną standaryzacją o kwotę 60.000,-.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.
Ad. 6.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Rętwiny,
gm. Radomin z prośbą o udrożnienie przepustu przy drodze powiatowej, utwardzenie wjazdu
na drogę oraz poczyszczenie poboczy z nagromadzonej ziemi.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wykonanie w/w prac remontowych na drodze.
Ad. 6.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w G-D z prośbą o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie pomieszczenia
magazynowego w piwnicy budynku.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na przekazanie w/w pomieszczenia.
Ad. 6.3
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w G-D z
prośbą o wyrażenie zgody na remont pokrycia dachowego budynku oddziału chorób płuc i
gruźlicy. Prośba ta jest umotywowana tym, iż opady deszczu powodują zalanie pomieszczeń
(sal chorych) budynku oddziału płuc i gruźlicy.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na remont pokrycia dachowego w w/w budynku ze
środków własnych.
Ad. 6.4
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wydziału Organizacyjnego, Referenta
ds. Informatyki z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie udostępnienia pomieszczenia Biura
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Rady dla firmy „Kom-Pro” jeden dzień w tygodniu na potrzeby weryfikacji tożsamości
związanej z procedurą uzyskania podpisu elektronicznego przez jednostki organizacyjne
powiatu, jak również przez zainteresowanych przedsiębiorców z terenu powiatu golubskodobrzyńskiego.
Biorąc pod uwagę wymogi formalne związane z procedurą takiej weryfikacji, jak
również wydłużający się czas zamówień ze względu na dużą liczbę zobowiązanych podmiotów
do posiadania podpisu kwalifikowanego sensowne staje się umożliwienie przedsiębiorcom
weryfikacji na terenie Golubia-Dobrzynia.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na udostępnienie w/w pomieszczenia.
Ad. 6.5
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wydziału Organizacyjnego, P. R.
Karaszewskiego z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie warunków i możliwości kontynuowania
umów użyczenia garaży z ZS Nr 2 w G-D oraz z ZS Nr 3 w G-D.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na dalsze korzystanie przez szkoły z garaży, bez
możliwości dostępu do wody poprzez jej całkowite odłączenie.
Ad. 7
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wydziału Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomościami z informacją w sprawie wniosku Burmistrza Kowalewa
Pomorskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag do przedłożonej informacji.
Ad. 8
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Prokuratury Rejonowej w G-D z
informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2007 r.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag do przedłożonej informacji.
Ad. 9
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w
Golubiu-Dobrzyniu o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległych należności
przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za I kwartał 2008 r.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag do przedłożonej informacji.
Ad. 10
Przewodniczący Zarządu przedstawił wnioski z sesji III kadencji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, odbytej w dniu 21.04.2008 r.
Sprawy dotyczące zakresu wykonanych prac na drogach powiatowych w roku ubiegłym
oraz prośby dotyczącej umorzenia pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych byłym pracownikom Sp. ZOZ-u w Golubiu-Dobrzyniu – sprawy są w
trakcie realizacji.
Sprawa dotycząca udzielenia informacji na temat kosztów delegacji Zarządu Powiatu
oraz Starosty – rozliczenie przekazano Radnej P. H. Zawadzkiej w dniu 23.04.2008 r.
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Ad. 11
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Powiatowego Urzędu Pracy
na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec marca 2008 r.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.
Ad. 12
W wolnych wnioskach Sekretarz Powiatu przedstawił Członkom Zarządu sprawę
związaną z remontem budynku biurowca przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami ZUS-u, Prokuratury, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy
oraz Starostwa Powiatowego i zdecydowano, aby przyjąć inne rozwiązanie w sprawie remontu
stropodachu. Zaproponowano, aby zamienić stropodach na dach wentylowany. Taki dach
będzie trwalszy.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę do w/w informacji.
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Zespołu Szkół z Kowalewa Pomorskiego z
informacją dotyczącą wyliczenia związanego z ogrzewaniem w budynkach szkolnych.
Wyliczony został koszt ogrzewania miałowego oraz gazowego.
Ogrzewanie gazowe cenowo jest konkurencyjne w stosunku do ogrzewania miałowego.
Umożliwia zaprogramowanie odpowiednich temperatur w pomieszczeniach. Z uwagi, że
zajęcia szkolne trwają określoną liczbę godzin ten typ ogrzewania pozwala na ekonomiczne
korzystanie z ciepła z uwzględnieniem czasu ferii oraz wolnych dni od nauki.
Ad. 13
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 55 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kwiatkowski

....................................

Wicestarosta

Jan Kuźmiński

.....................................

Członkowie Zarządu:

Grażyna Litwin

......................................

Teresa Tyborowska

.....................................

Andrzej Jaskólski

.....................................

Protokółowała:
Justyna Kwiecień
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