Golub-Dobrzyń, dnia 25.02.2010 r.
Znak: OR,SSiO.0062/113/10

P R O T O K Ó Ł Nr 113/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.

Ad. 1
113 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński.

Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu Wicestarosta Pan
Kuźmiński stwierdził, iż w posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczący Zarządu Powiatu
P. Wojciech Kwiatkowski. Jest to nieobecność usprawiedliwiona.

Ad. 3
Wicestarosta poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie następujących
zagadnień:
1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o zajęcie
stanowiska w sprawie podpisania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim a firmą B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – informacja dotycząca sytuacji
na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec stycznia 2010 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
3.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
3.2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie GolubskoDobrzyńskim w roku 2010,
3.3. przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
4. Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim – prośba
o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac
interwencyjnych.

Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Wicestarostę, porządek
113 posiedzenia Zarządu przedstawił się następująco:

1. Otwarcie 113 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
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4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
4.1. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego,
4.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz
informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2009,
4.3.przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
4.4. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie GolubskoDobrzyńskim w roku 2010,
4.5. przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie:
5.1. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz
wysokości wadium,
5.2. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz
wysokości wadium,
5.3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na rok 2010.
6. Podjęcie decyzji w sprawie:
6.1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie
zgody na wynajem dodatkowego sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych w sytuacjach
kryzysowych i przesunięcie środków finansowych z innych paragrafów jednostki
na cele zimowego utrzymania dróg,
6.2. Wydział Organizacyjny Spraw Społecznych i Obywatelskich Pan Rafał
Karaszewski – prośba o zajęcie stanowiska w sprawie pobrania kaucji za umowy najmu
od lokatorów budynku, znajdującego się przy ul. Dr J. G. Koppa 1d,
6.3. Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim – prośba
o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych,
6.4. Państwo (dane osobowe wnioskodawcy wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) – prośba
o zaakceptowanie propozycji zakupu działki nr 89/27 przy ul. Równinnej w GolubiuDobrzyniu w kwocie 15.000 zł,
6.5. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o zajęcie
stanowiska w sprawie podpisania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim a firmą B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
7. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu –
informacja dotycząca planu pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
na rok 2010.
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu – informacja
dotycząca planów zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu na rok 2010 i harmonogram nadzoru nad
obiektami.
9. Prokurator Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu – informacja dotycząca stanu
przestępczości i jej zwalczaniu w roku 2009 na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
10. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – informacje
dotyczące:
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- zawiadomienia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo i Srebrniki,
- zawiadomienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo,
- wniosku Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie zaopiniowania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Lisewo, Gajewo i Podzamek Golubski,
- wniosku Wójta Gminy Radomin o wyrażenie opinii do projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin.
11. Ministerstwo Finansów w Warszawie – informacja przedstawiająca ostateczne dane
o dochodach do budżetu powiatu na 2010 rok.
12. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – informacja dotycząca sytuacji
na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec stycznia 2010 r.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 113 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.1
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego określa, w drodze uchwały, Rada Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu
powiatu i samorządu aptekarskiego.
Poniższy harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Miasta GolubiaDobrzynia, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Wójta Gminy Radomin, Wójta Gminy Ciechocin,
Wójta Gminy Zbójno oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy.
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie negatywnie zaopiniował rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Kowalewa Pomorskiego.
Art. 94 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy nie uzależnia podjęcia uchwały
w przedmiotowej sprawie od uzyskania jedynie pozytywnych opinii wójtów i burmistrzów.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ad. 4.2
Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za rok 2009.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Komendanci Policji
składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom, a także radom
powiatu i radom gmin.
Na podstawie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
W związku z powyższym przedkłada się Radzie sprawozdanie roczne z działalności
Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informację o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego
za rok 2009.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz
informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2009.

Ad. 4.3
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
Na mocy art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
W związku z powyższym istnieje konieczność przedłożenia sprawozdania
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2009.
Ponadto zgodnie z uchwałą nr XI/53/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2003 r. zatwierdzającą Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2001-2010, przedkłada się sprawozdanie
z realizacji tego programu za 2009 r.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i realizacji Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Ad. 4.4
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
w roku 2010.
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym określono zadania i wysokości środków finansowych PFRON na realizację
zadań w 2010 roku przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dokonanie podziału środków nastąpiło w oparciu o wytyczne i regulacje zawarte
w piśmie Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie znak: WF/105w/2010 z dnia 9 lutego 2010 r.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
w roku 2010.

Ad. 4.5
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) Powiatowy Inspektor Sanitarny jest
zobowiązany przynajmniej raz w roku przedłożyć Radzie Powiatu informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
Biorąc pod uwagę postanowienia art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, na podstawie którego Rada Powiatu podejmuje uchwały
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji, przedłożona zostaje Radzie
Powiatu celem przyjęcia, informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ad. 5.1
Wicestarosta Pan Kuźmiński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu wykonuje
uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu
powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Uchwałą Nr
XLVIII/228/09 Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
wyraziła zgodę na zbycie lokalu nr 7 oraz lokalu nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
oraz udział w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku przy ulicy Dr J.G.. Koppa
1c, na działkach oznaczonych nr geodezyjny 89/1, o pow. 0,1285 ha oraz nr 87/3, o pow.
0,0499 ha, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zapisanych w księdze
wieczystej nr KW 20058, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.
Zgodnie z art. 25b, art. 67 ust. 1a i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu. Przy sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu stosuje się określone zasady ustalania cen, które ustala się
w oparciu o wartość netto ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę podwyższoną o koszt
związany z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i przeprowadzenia procedury
przetargowej.
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
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przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września
2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108z późn. zm.),właściwy organ ustala wysokość wadium, które
nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
Ustalenie ceny wywoławczej oraz wysokości wadium należy do kompetencji Zarządu
Powiatu, zarządzającego Powiatowym Zasobem Nieruchomości.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/166/10 z dnia 25.02.2010r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym oraz wysokości
wadium, ustalając cenę w następującej wysokości:
1) lokal nr 7, o powierzchni użytkowej 29,05m2 – cena wywoławcza: 43.000,00 zł
2) lokal nr 9, o powierzchni użytkowej 60,20m2 – cena wywoławcza: 127.000,00 zł
oraz wadium w wysokości:
1) dla lokalu nr 7 – 4.3000,00 zł
2) dla lokalu nr 9 – 12.700,00 zł

Ad. 5.2
Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny
wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz wysokości wadium.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu wykonuje
uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu
Powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Uchwałą Nr L/240/10
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wyraziła zgodę
na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kowalewie Pomorskim przy
ulicy Odrodzenia 5, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 94, o powierzchni
0,1825 ha, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, dla której Sąd
Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
Nr TO1G/00023373/0.
Zgodnie z art. 25b, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu. Przy sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu stosuje się określone zasady ustalania cen, które ustala się
w oparciu o wartość netto ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę podwyższoną o koszt
związany z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i przeprowadzenia procedury
przetargowej. Na podstawie art. 29 ust. 5 i art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mówiącym o zwolnieniu od podatku,
brak jest podstaw do naliczania podatku od towarów i usług .
Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września
2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), właściwy organ ustala wysokość wadium,
które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.
Ustalenie ceny wywoławczej oraz wysokości wadium należy do kompetencji Zarządu
Powiatu, zarządzającego Powiatowym Zasobem Nieruchomości.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/167/10 z dnia 25.02.2010r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym oraz
wysokości wadium, ustalając cenę w wysokości 636.000,00 zł i wadium w wysokości
63.600,00 zł.

Ad. 5.3
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu dotyczący zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2010.
Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w następujących rozdziałach :
- w rozdziale 71015 nadzór budowlany dokonano przesunięcia planów wydatków
zabezpieczających wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup usług
zdrowotnych na łączną kwotę 1.943,00 zł,
- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć planu wydatków
pozwalających zabezpieczyć wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zabezpieczając
potrzeby placówek oświatowych. Środki przesunięto z rozdziału 80123 licea profilowane
w związku z wygaszaniem tego rodzaju szkół w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w GolubiuDobrzyniu,
- w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano przeniesienia
między paragrafami, kwoty 12.000,00 zł. rzeczywiście wypłacanych świadczeń społecznych
(kontynuacja nauki przez wychowanków placówek). Pozostałe środki są przekazywane
na podstawie porozumień do innych powiatów, na terenie których funkcjonują placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
- w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przeniesienia
na zabezpieczenia paragrafu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń
w kwocie 300,00 zł,
- w rozdziale 85321 przesunięto plany wydatków w kwocie 10.000,00 zł między
paragrafami 4170 i 4300 w celu zabezpieczenia usług lekarzy w zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 113/168/10 z dnia 25.02.2010r.
dotyczącą zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na rok 2010.

Ad. 6.1
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wynajem
dodatkowego sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych w sytuacjach kryzysowych
i przesunięcie środków finansowych z innych paragrafów jednostki na cele związane
z zimowym utrzymaniem dróg.
Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu posiada 4 własne jednostki
odśnieżające oraz podpisane umowy z 2 firmami, które łącznie mają 9 kolejnych jednostek
odśnieżających. Jednak środki te mogą się okazać nie wystarczające w sytuacjach
kryzysowych. Dlatego też, aby usprawnić prace przy zimowym utrzymaniu dróg i skrócić
czas ewentualnych problemów komunikacyjnych trzeba będzie wynająć dodatkowy sprzęt.
Niestety niesie to za sobą konsekwencje wydatkowania dodatkowych środków
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finansowych nie przewidzianych w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na cele zimowego
utrzymania dróg. Całoroczny budżet na powyższe cele może okazać się niewystarczający,
więc nastąpi konieczność przesunięć środków z innych paragrafów jednostki.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu i wyraził zgodę na wynajem dodatkowego
sprzętu do odśnieżania dróg w sytuacji kryzysowej oraz przesunięcie środków finansowych
na cele zimowego utrzymania dróg.

Ad. 6.2
Wicestarosta przedstawił pismo pracownika Wydziału Organizacyjnego Spraw
Społecznych i Obywatelskich Pana Rafała Karaszewskiego dotyczące prośby o zajęcie
stanowiska w sprawie pobrania kaucji za umowy najmu z lokatorami budynku, znajdującego
się przy ul. Dr J. G. Koppa 1d.
Do sekretariatu tutejszego Starostwa Powiatowego wpłynęły wnioski od osób
dotychczas zajmujących lokale mieszkalne przy ul. Dr J. G. Koppa 1d, dotyczące prośby
o bezpośrednie zawarcie stosunku najmu z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim.
Zgodnie z § 8 ust. 1 uchwały Nr XXXI/148/08 Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wnioski
dotyczące najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony kwalifikowane są przez Zarząd
Powiatu, a zgodnie z § 6 ust.1 w/w uchwały zawarcie umowy najmu uzależnione jest od
wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu,
która wynosić powinna sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal według stawki
obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Należy jednak nadmienić, że większość lokatorów
zajmuje przedmiotowe lokale od wielu lat, zanim jeszcze właścicielem nieruchomości
przy ulicy Dr J. G. Koppa 1d stał się Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję, że nie będzie pobierał kaucji za umowy najmu na czas
nieokreślony od lokatorów o bardzo długim czasie zajmowania przez nich lokali
mieszkalnych przy ul. Dr J. G. Koppa 1d.

Ad. 6.3
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół im.
Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zatrudnienie
dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych.
Zatrudnienie dwóch pracowników w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
umożliwiłoby przeprowadzenie dalszych prac porządkowych i remontowych w szkole.
Decyzja Zarządu:
Po zapoznaniu się z powyższą prośbą Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie
dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy
w Kowalewie Pomorskim
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Ad. 6.4
Pan Jan Kuźmiński przedstawił pismo Państwa (dane osobowe wnioskodawcy
wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późń. zm.) dotyczące prośby o zaakceptowanie propozycji zakupu działki nr 89/27 przy
ul. Równinnej w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 15.000 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższej prośby i nie wyraził
zgody na sprzedaż w/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego przy ul. Równinnej za kwotę 15.000 zł.

Ad. 6.5
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił pismo Kierownika Wydziału Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące prośby o zajęcie stanowiska w sprawie
podpisania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim
a B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, przedstawia aneks
nr 2 do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim a firmą B. Braun
Avitum Poland Sp. z o.o. zawartej w dniu 2.11.2006 r. na dzierżawę części działki 89/47
o powierzchni 0,1140 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 4480, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, położonej w Golubiu-Dobrzyniu, przy ulicy Dr J. G. Koppa.
Aneks został sporządzony po uprzednich rozmowach z firmą B. Braun Avitum
dotyczących wpłaty czynszu dzierżawy za okres 2 lat z góry. Ponieważ firma opłaciła już
czynsz dzierżawy za styczeń i luty 2010 roku, kwota wpłaty została naliczona za 22 miesiące
do 31.12.1011 r.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i podjął decyzję o podpisaniu aneksu
dotyczącego wpłaty czynszu dzierżawy przez firmę B. Braun Avitum za okres 2 lat z góry.

Ad. 7
Wicestarosta przedłożył informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą planu pracy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej na rok 2010.
Decyzja Zarządu:
Po dokładnym zapoznaniu się z powyższą informacją Komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu Członkowie Zarządu Powiatu nie wnieśli
żadnych uwag.

Ad. 8
Wicestarosta Pan Kuźmiński przedłożył informację Kierownika Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą planów zasadniczych
przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu
na rok 2010 i harmonogram nadzoru nad obiektami.
Zgodnie z wytycznymi Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przesyła
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plany zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Golubiu-Dobrzyniu na rok 2010 i harmonogram nadzoru nad obiektami celem zapoznania.
Jednocześnie podkreśla, iż głównym zadaniem jego działalności jest promowanie zdrowego
stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody,
zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do przedłożonej informacji Kierownika
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 9
Wicestarosta przedstawił informację Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu
dotyczącą stanu przestępczości i jej zwalczaniu w roku 2009 na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożoną powyżej informację.

Ad. 10
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił informacje Kierownika Wydziału
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące:
- zawiadomienia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
ewidencyjnym Sierakowo i Srebrniki,
zawiadomienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo,
- wniosku Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie zaopiniowania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Lisewo, Gajewo i Podzamek Golubski,
- wniosku Wójta Gminy Radomin o wyrażenie opinii do projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z powyższymi informacjami, pozytywnie
się do nich ustosunkowali i nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 11
Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński przedstawił informację Ministra Finansów
w Warszawie przedstawiającą ostateczne dane o dochodach do budżetu powiatu na 2010 rok.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Ministerstwo
Finansów przekazuję informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz
o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W ustawie budżetowej na rok 2010, ujęte zostały:
 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.736.840 tyś. zł,
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część równoważąca dla powiatów w wysokości 1.133.798 tyś. zł,
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 35.009.865 tyś. zł,
wpłaty powiatów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej
w wysokości 1.133.798 tyś. zł.

Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się przedstawioną informacją.

Ad. 12
Wicestarosta przedstawił informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec
stycznia 2010 r.
Z materiałów informacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec
stycznia 2010 r. stopa bezrobocia wynosiła:
 w kraju 11,9 %
 w województwie kujawsko-pomorskim 15,8 %
 w powiecie golubsko-dobrzyńskim 19,4 %
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli do wiadomości przedłożoną informację.

Ad. 13
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 14
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 113 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kwiatkowski

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

Wicestarosta

Jan Kuźmiński

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

Członkowie Zarządu:

Grażyna Litwin

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

Teresa Tyborowska

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

Józef Wojciechowski

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

Protokołowała:
Joanna Zadylak

11

