Golub-Dobrzyń, dnia 29.03.2010 r.
Znak: OR,SSiO.0062/116/10

P R O T O K Ó Ł Nr 116/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 marca 2010 r.

Ad. 1
116 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził
Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, P. Wojciech Kwiatkowski.

Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 100% jego członków.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła również Pani Halina Dąbrowska Dyrektor Zespołu
Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.

Ad. 3
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Otwarcie 116 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Zwiedzanie warsztatów Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.
Przyjęcie Protokołów: Nr 114/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 marca 2010 r. i Nr 115/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Podjęcie decyzji w sprawie:
7.1. Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba o dofinansowanie Ośrodka
Egzaminacyjnego w wysokości ok. 10.000 zł,
7.2. Dyrektor Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu – prośba
o przekazanie środków w kwocie 4.296 zł na konto szkoły i zwiększenie tym samym planu
wydatków szkoły,
7.3. Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w GolubiuDobrzyniu – prośba o udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzenie Powiatowego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – projekt umowy na wykonanie remontu elewacji
budynku biurowca zlokalizowanego przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Toruniu – sprawa dotycząca instalacji systemu klimatyzacji w Biurze Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu.
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10. Zarząd Krajowej Fundacji dla Ofiar Powodzi i Klęsk Żywiołowych w Katowicach –
zaproszenie do nawiązania współpracy i przystąpienia do Programu Społecznego Funduszu
„Solidarni Wobec Klęsk”.
11. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – informacja dotycząca sytuacji na lokalnym
rynku pracy według stanu na koniec lutego 2010 r.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 116 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Pani Halina Dąbrowska Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie
Pomorskim zaprosiła członków Zarządu Powiatu do zwiedzenia Warsztatów Zespołu Szkół.
Następnie oprowadziła wszystkich i opowiedziała w jaki sposób pomieszczenia warsztatów zostały
wyremontowane i unowocześnione. Na początku pokazała pracownie dla uczniów w zawodzie
mechanika pojazdów samochodowych, która została wyposażona w nowoczesne
skomputeryzowane urządzenie do nauki (praktycznej), przedstawiające całą instalację
samochodową. Następnie zwiedzono bibliotekę i łazienki oraz sale lekcyjne, które zostały
wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (tablice), a także nowe stoliki i krzesełka.
Na koniec wszyscy obejrzeli dwie pracownie komputerowe wyposażone w dobry sprzęt,
które wywołały zachwyt ze względu na przeszkloną dużą ścianę w jednej z pracowni.
Pani Dyrektor wspomniała również, że został wyremontowany strop i ocieplono budynek
warsztatów, dzięki czemu pomimo tak mroźnej zimy w pomieszczeniach warsztatów było
wyjątkowo ciepło. Wyremontowana została też kotłownia oraz sala gimnastyczna, w której
wymieniono okna i pomalowano ściany.
W drodze powrotnej do budynku Zespołu Szkół został poruszony temat rozbiórki starych
garaży, na miejscu których w przyszłości być może powstanie boisko.
Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do zagadnienia dotyczącego sali
gimnastycznej i stwierdził, że trzeba będzie zrobić łącznik pomiędzy szkołą a salą, gdyż uczniowie
rozgrzani po ćwiczeniach nie powinni wychodzić bezpośrednio na dwór, zwłaszcza w okresie
zimowym.
Pani Dyrektor całkowicie zgodziła się z powyższym wstępnym pomysłem i ma nadzieję,
że w przyszłości znajdą się środki finansowe, na realizację w/w zadania.
Członkowie Zarządu Powiatu pełni podziwu dokonanych zmian w pomieszczeniach warsztatów
powrócili do sali i przystąpili do omawiania kolejnych punktów porządku obrad posiedzenia.

Ad. 5
Protokół Nr 114/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
17 marca 2010 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu P. Wojciech Kwiatkowski. Protokół
Nr 115/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2010 r.,
przedstawił Wicestarosta P. Jan Kuźmiński. Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdzili, że nie
wnoszą żadnych uwag i wnoszą o ich przyjęcie.

Protokoły Nr 114/10 i Nr 115/10 zostały przyjęte jednogłośnie.
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Ad. 6
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Pan Wiesław Zieliński dzierżawi od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nieruchomość
o powierzchni 28,71m², która stanowi część działki o numerze geodezyjnym 89/6, będącej
własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, znajdującej się w obrębie V miasta Golub-Dobrzyń,
przy ulicy Szosa Rypińska 25. Przedmiotową nieruchomość dzierżawca wydzierżawia od roku
2004. Na nieruchomości tej znajduje się pawilon handlowy, stanowiący odrębny od gruntu
przedmiot własności. Pożytki z dzierżawy w formie czynszu dzierżawnego stanowić będą dochód
powiatu.
Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad zbywania
nieruchomości. Na podstawie art. 11 ust 2, art. 13 ust 1, art. 25b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a
i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw nieruchomości
mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub w dzierżawę.
Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, w szczególności
wydzierżawia nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieokreślony wymaga zgody Rady Powiatu. Zgoda Rady jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 1 roku na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.

Ad. 7.1
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha
Wałęsy w Kowalewie Pomorskim dotyczące prośby o dofinansowanie Ośrodka Egzaminacyjnego
w wysokości ok. 10.000 zł, do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zawodzie mechanik
pojazdów samochodowych.
Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim wystąpił do Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do zorganizowania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanika pojazdów samochodowych.
W odpowiedzi na wniosek Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła kontrolę dotyczącą
wyposażenia i warunków niezbędnych do zorganizowania etapu praktycznego. W wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że należy doposażyć stanowiska egzaminacyjne w celu
spełnienia standardów.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i podjął decyzję, że Zespół Szkół im. Lecha
Wałęsy dokona zakupu wymaganego wyposażenia do przeprowadzenia egzaminu praktycznego
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z własnych środków finansowych, a następnie
po przedłożeniu faktury, określającej dokładną wartość zakupu, wydatkowana kwota do wysokości
10.000 zł zostanie przekazana na konto szkoły.
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Ad. 7.2
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o przekazanie środków w kwocie 4.296 zł
na konto szkoły i zwiększenie tym samym planu wydatków szkoły.
Powyższe środki finansowe wpłynęły za wynajem sal lekcyjnych ze Szkoły Języka
Angielskiego International House S.C. Toruń oraz z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
i zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia szkoły, do pracowni przedmiotowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i wyraził zgodę na przekazanie środków
w kwocie 4.296 zł na konto Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu oraz
zwiększenie planu wydatków szkoły.

Ad. 7.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Prezesa Zarządu Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o udzielenie pomocy
finansowej na przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizowanego
w dniu 30.03.2010 r.
Decyzja Zarządu:
Biorąc pod uwagę fakt, iż samorząd powiatowy może wspierać organizacje pozarządowe
poprzez zlecenie realizacji zadań własnych powiatu w drodze konkursu, Zarząd Powiatu
ustosunkował się do prośby Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych negatywnie.

Ad. 8
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
zawierające projekt umowy na wykonanie remontu elewacji budynku biurowca zlokalizowanego
przy ul. Plac Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń oraz Starosta Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego wyrazili wolę remontu elewacji budynku w/w biurowca łącznie z jego
ociepleniem.
Zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim wartość tego remontu wynosi
604.834,85 zł. Z tego też względu samorządy podjęły decyzję, by w bieżącym roku nie remontować
parkingu za biurowcem, a środki zabezpieczone w budżecie na ten cel przeznaczyć na remont
elewacji budynku łącznie z ociepleniem.
Wysokość udziału finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w powyższych
zadaniach wynosi 34,97%, tj. tyle ile stanowi procentowy udział powiatu we wspólności
nieruchomości wspólnej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem i podpisał umowę z Burmistrzem Miasta GolubiaDobrzynia na wykonanie remontu elewacji budynku biurowca zlokalizowanego przy ul. Plac
Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu, aktualizację dokumentacji technicznej, kosztorysów
inwestorskich oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w remontem.
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Ad. 9
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu dotyczące sprawy instalacji systemu
klimatyzacji w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w GolubiuDobrzyniu.
Zakładowa Komisja d.s. BHP Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa po dokonaniu przeglądu warunków pracy w Biurze Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu stwierdziła znaczne nieprawidłowości w zakresie stanu wentylacji
i nadmiernej temperatury w pomieszczeniach pracowniczych.
W trosce o zapewnienie właściwych warunków pracy i obsługi interesantów Oddział
Regionalny w Toruniu uzyskał środki finansowe na wykonanie w 2010 r. instalacji klimatyzacyjnej,
której szacunkowy koszt wyniesie ok. 65.000 zł.
W związku z powyższym Dyrektor Oddziału Regionalnego zwraca się z prośbą
o partycypację powiatu, jako właściciela obiektu, poprzez odliczenie należnego czynszu lub jego
części i zaliczenie całości bądź części udziału kosztów instalacji klimatyzacyjnej na poczet
przysługującego Powiatowi czynszu najmu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą sprawą i nie wyraził zgody na pokrycie kosztów
związanych z instalacją systemu klimatyzacji w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, znajdującym się przy ul. Dr J. G. Koppa 1B w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 10
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył pismo Krajowej Fundacji dla Ofiar Powodzi
i Klęsk Żywiołowych w Katowicach dotyczące zaproszenia do nawiązania współpracy
i przystąpienia do Programu Społecznego Funduszu „Solidarni Wobec Klęsk”.
Krajowa Fundacja dla Ofiar Powodzi i Klęsk Żywiołowych w Katowicach działa
od 2003 roku i od początku istnienia sytuuje swoje działania w obszarze pomocy materialnej,
finansowej oraz psychologicznej osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych.
Realizacja założeń statutowych jest uzupełnieniem przedsięwzięć podejmowanych przez
instytucje samorządowe na rzecz ofiar klęsk żywiołowych w zakresie pomocy materialno –
finansowej i psychologicznej. Mając na uwadze bardzo często występujące powodzie, podtopienia,
wichury, trąby powietrzne, susze i katastrofy budowlane wyrządzające duże szkody, zmuszeni
jesteśmy szukać rozwiązań wspólnie z Rządem, aby w znacznym stopniu pomóc poszkodowanym,
którzy z dnia na dzień utracili swój dobytek i znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą w kraju i na świecie spowodowaną
kryzysem, chcielibyśmy tym bardziej wspomóc Rząd w działaniach na rzecz poszkodowanych
w klęskach żywiołowych. Wyrażamy przekonanie, że utworzenie Funduszu przysłuży się do
wypracowania i wdrożenia nowych form zabezpieczenia ludności i majątku trwałego przed
skutkami kataklizmów i klęsk żywiołowych w gminach całego kraju.
Warunkiem przystąpienia samorządu do społecznego funduszu „Solidarni wobec klęsk” jest
wpłata składki w wysokości 10.000 zł i podpisanie umowy przystąpienia do powyższego funduszu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym programem i podjął decyzję, że nie skorzysta
z zaproszenia Zarządu Krajowej Fundacji dla Ofiar Powodzi i Klęsk Żywiołowych do współpracy
i przystąpienia do Programu Społecznego Funduszu „Solidarni Wobec Klęsk”.
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Ad. 11
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec
lutego 2010 r.
Z materiałów informacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec lutego
2010 r. stopa bezrobocia wynosiła:
 w kraju 12,7 %
 w województwie kujawsko-pomorskim 16,7 %
 w powiecie golubsko-dobrzyńskim 21 %
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przyjął do widomości powyższą informację.

Ad. 12
W wolnych wnioskach członek Zarządu Powiatu Pan Józef Wojciechowski poruszył temat
dotyczący rozważenia możliwości zakupu nowego samochodu do nauki jazdy dla Zespołu Szkół
im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Pani Dyrektor przyłączyła się do prośby i wyjaśniła,
że obecnie używany samochód jest w złym stanie i może w każdej chwili się popsuć.
Przewodniczący Zarządu udzielił odpowiedzi stwierdzając, że w tej chwili nie ma takiej
możliwości, ze względu na rozplanowany budżet i brak środków finansowych na powyższy cel.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła sprawę związaną z naborem do Zespołu Szkół im.
Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Od kilku lat jest dość niska frekwencja uczniów
zapisujących się do szkoły, zwłaszcza z samego Kowalewa Pomorskiego. Tylko 1/3 uczniów
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim zapisuje się do Zespołu
Szkół na miejscu, a większość przenosi się do szkoły w Gronowie.
Głos zabrał Przewodniczący, który zgodził się z przedmówczynią i dodał że nie powinno tak
być, aby uczniowie mając szkołę o podobnych profilach na miejscu, wyjeżdżali i uczyli się poza
terenem własnego miasta. Trzeba będzie to zmienić i dlatego proponuje zorganizować drzwi
otwarte w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim dla uczniów wraz
z rodzicami lub festyn dla mieszkańców Kowalewa Pomorskiego i okolic. W ramach którego jedną
z atrakcji byłoby zapoznanie się z historią i sytuacją panującą w szkole oraz jej zwiedzanie łącznie
z wyremontowanymi i unowocześnionymi warsztatami. Dokładne poznanie pięknego i bogatego
wnętrza szkoły pozwoliłoby z pewnością zmienić panujące błędne nastawienie.
Pani Dyrektor wyjaśniła wówczas, iż poczyniła już pewne kroki w tym kierunku, ponieważ
13 kwietnia bieżącego roku odbędzie się w Zespole Szkół spotkanie Rady Pedagogicznej dla
nauczycieli z gimnazjum , podczas którego zapromuje swoją szkołę.
Następnie Pan Starosta zadał pytanie czy w szkole są problemy z narkotykami. Pani
Dyrektor odpowiedziała, że nigdy nie miała w szkole żadnych problemów związanych
z narkotykami i nic jej na ten temat nie wiadomo.
Pan Sekretarz zabrał głos i zapytał się czy kiedykolwiek było robione rozeznanie w jakich
kierunkach młodzież uczy się poza terenem powiatu. W odpowiedzi stwierdzono, że nie gdyż
wcześniej nie było takiej potrzeby. W latach 80-tych był tak duży nabór uczniów do Zespołu Szkół
w Kowalewie, że nie było miejsc i całe klasy były przekazywane do szkoły w Gronowie, a teraz się
wszystko pozmieniało. Wtedy trzeba było wykorzystać daną sytuację i poczynić wszelkie starania
w kierunku rozwoju szkoły.
Członkowie Zarządu Powiatu poruszyli także temat związany z utworzeniem nowego
kierunku nauczania w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, w zawodzie
kucharz – kelner, wobec którego poczynią wstępne rozeznania.
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Ad. 13
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 116 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
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