P R O T O K Ó Ł Nr 57/16
posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Ad. 1.
57 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1300 otworzył
i prowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej
Okruciński.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący
Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu nie uczestniczy Pan Franciszek Gutowski
Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Nieobecność usprawiedliwiona.
Ad. 3.
1. Otwarcie 57 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:
4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok;
4.2. zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej w granicach
administracyjnych Miasta Golubia-Dobrzynia do kategorii dróg gminnych.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawach:
5.1. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
5.2. wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnych z Gminą Kowalewo
Pomorskie;
5.3. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2015 rok;
5.4. udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
za rok 2015;
5.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za
rok 2015.
6. Sprawy różne:
6.1. Pan Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy - prośba o zaopiniowanie projektu
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego
w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu;
6.2. Pan Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy - prośba o zaopiniowanie projektu
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego
w miejscowości Nowa Wieś gm. Golub-Dobrzyń;
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6.3. Pan Tomasz Kurjata Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o sfinansowanie delegacji zagranicznej
nauczycieli Pani Magdaleny Król i Pana Tomasza Gumieli;
6.4. Pan Piotr Wiśniewski Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zabezpieczenie środków na zakup nowego
pieca centralnego ogrzewania;
6.5. Pan Piotr Wiśniewski Dyrektor Zespołu Szkól Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o sfinansowanie zajęć rewalidacyjnych
i korekcyjno – kompensacyjnych;
6.6. Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie budżetu o kwotę 124.020,00 zł;
6.7. Pan Mirosław Stańczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów
Samorządu Terytorialnego w Warszawie – informacja o przyznaniu środków
w wysokości 786.053,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
drogowej pn.: przebudowa DP 2135 C Ruże – Łukaszewo oraz mostu w m. Ruże;
6.8. Pan Jarosław Kosiński Prokurator Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu –
informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2015 roku w powiecie
golubsko-dobrzyńskim;
6.9. Pan Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe Mistrzostw województwa
kujawsko-pomorskiego w biegach przełajowych;
6.10. Pan Stefan Borkowicz Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe oraz
współpracę przy jubileuszowym 40. Wielkim Turnieju Rycerskim;
6.11. Pan (wyłączono z uwagi na ochronę danych osobowych) – prośba o rozłożenie
na raty należności w wysokości 4.500,00 zł.
Wolne wnioski i sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia

Porządek obrad 57 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
Wydatki:
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonano przesunięć między paragrafami wydatków
bieżących zabezpieczając prawidłową realizację wydatków. W paragrafie 4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono, zwiększając o tę samą kwotę plan

wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe. Z paragrafu 4300 zakup usług
pozostałych zdjęto kwotę 1.700,00 zł zwiększając plan wydatków w paragrafie 7380 zakup
usług obejmujących tłumaczenia na kwoty 700,00 zł oraz 1.000,00 zł oraz w paragrafie 4610
koszty postępowania prokuratorskiego.
W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 75095 pozostała
działalność zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 39.000,00 zł z rozdziału
75818 różne rozliczenia z paragrafu 4810 rezerwy. Zabezpieczono potrzeby na zakup nagród,
upominków i materiałów promocyjnych Powiatu.
W rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP dokonano przesunięcia zgodnie z wnioskiem
Komendanta na kwotę 670,00 zł zwiększając paragraf 4060 inne należności funkcjonariuszy,
zmniejszając natomiast o tę samą kwotę plan w paragrafie 4050 uposażenia funkcjonariuszy.
W dziale oświata dokonano przesunięcia planów między rozdziałem 80120 licea
ogólnokształcące zwiększając o kwotę 2.000,00 zł plan w rozdziale 80130 szkoły zawodowe
– potrzeby przeglądów technicznych sprzętu i budynków. W rozdziale 80150 zwiększono
plan na delegację służbowe w związku z większą ilością skierowań uczniów na indywidualne
nauczanie w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
W rozdziale 85333powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięć między paragrafami planów
wydatków zgodnie z wnioskiem złożonym przez jednostkę.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jednogłośnie, pozytywnie podjął uchwałę
Nr 57/133/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
Ad. 4.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej w granicach
administracyjnych Miasta Golubia-Dobrzynia do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie
do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii
właściwego zarządu powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jednogłośnie, pozytywnie podjął uchwałę
Nr 57/134/16 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie
zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych Miasta
Golubia-Dobrzynia do kategorii dróg gminnych.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Celem prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w powiecie golubskodobrzyńskim jest wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych
dla powiatu, które spowodują znaczącą zmianę warunków życia mieszkańców. Konsultacje
społeczne przeprowadzone w powiecie golubsko-dobrzyńskim mają wzmocnić aktywną
współpracę pomiędzy władzami samorządowymi, a obywatelami oraz podnosić jakość
demokracji lokalnej.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej
z Gminą Kowalewo Pomorskie.
Zawarcie przedmiotowego porozumienia dzięki pozyskaniu dodatkowych środków
finansowy, umożliwi zmniejszenie wkładu własnego przeznaczonego przez Powiat na
realizację tej inwestycji.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej
z Gminą Kowalewo Pomorskie.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2015 rok.
Minister finansów określił obowiązek sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki
samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości. Bilans ten podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później
niż 6 miesięcy od dnia, na którym jest on sporządzony.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za 2015 rok.
Ad. 5.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.
Wykonanie opisanych obowiązków przez Zarząd Powiatu, Komisję Rewizyjną i uzyskanie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej upoważnia Radę Powiatu do podjęcia uchwały
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok
2015 po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, informacją i opiniami oraz wnioskiem Komisji
Rewizyjnej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.

Ad. 5.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu za rok 2015.
Budżet powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2015 r. został uchwalony przez Radę
Powiatu uchwałą Nr VI/27/2015 w dniu 28 stycznia 2015 roku. Był to budżet
niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą 46.081.065,00 zł, a po stronie
wydatków kwotą 40.899.639,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2015 r. przewidziana
została nadwyżka budżetowa w wysokości 5.181.426,00 zł. Nadwyżka przeznaczona była
na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych przewidzianych do spłaty w roku 2015 – kwoty
2.055.000,00 zł oraz w latach następnych kwotę 3.126.426,00 zł. W wyniku dokonania zmian
w budżecie powiatu 22 uchwałami Zarządu Powiatu i 15 uchwałami Rady Powiatu
ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalono plany dochodów w kwocie zł
43.745.635,61 i plan wydatków w kwocie 46.184.600,54 zł. Planowany deficyt na koniec
roku budżetowego 2015 to kwota 2.438.964,93 zł .
W 2015 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 43.838.437,50, a wydatki
w kwocie 45.318.734,36 zł . Zatem zaplanowane dochody budżetu powiatu na 2015 r. zostały
wykonane w 100,21 % %, zaplanowane wydatki w 98,13 %, a budżet powiatu za 2015 rok
zamknął się deficytem w kwocie 1.480.296,86 zł, spowodowanym opóźnioną realizacją
umów z roku 2014 dotyczących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz
aneksowania umów bez upoważnienia Zarządu Powiatu, a tym samym brak zabezpieczenia
w planach wydatków i uwzględnienia w zobowiązaniach na rok następny. Deficyt został
pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego.
Dochody:
Najwyższym udziałem w strukturze dochodów, jak co roku, odznacza się wpływ
z subwencji – 58,67 %. Kolejną pozycją w strukturze, wynoszącą 22,93 % są dochody własne
Powiatu, pochodzące między innymi z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego, umów z funduszami celowymi, wpływów z opłaty komunikacyjnej, udziału
w podatkach itp. Wpływy z dotacji celowych kształtują się na poziomie 20,33 %
w strukturze dochodów wykonanych ogółem i wykazują co roku tendencję zniżkową
w stosunku do pozostałych pozycji dochodów.
W dochodach własnych uwzględnione zostały wpływy z udziału w podatkach – od osób
prawnych i fizycznych na łączna kwotę 5.896.389,25 zł i to one stanowią najwyższą
pozycję w strukturze - 58,67 % . Niewielki udział w dochodach własnych powiatu miały
dochody majątku czyli między innymi z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych 831.386,07 zł (8,27 % wykonania ogółem dochodów), ponieważ
powiat nie dysponuje zbyt wielki majątkiem, z którego może czerpać dochody. Wykonanie
wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
to również znacząca pozycja stanowiąca 11,91 % w strukturze dochodów własnych,
pochodzących między innymi z opłaty komunikacyjnej - 1.089.910,13 zł.
Nie wykorzystane środki z dotacji celowych w kwocie 183.920,80 zł – dotyczące zadań
związanych z wydatkami obronnymi – 2.448,73 zł, gospodarki gruntami i nieruchomościami
– 277,17 oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne 23.689,25 zł, dotacje na zakup
podręczników w gimnazjach i szkołach podstawowych i pozostałe zostały w ustawowych
terminach zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub nie
wnioskowano o ich uruchomienie. Ogółem dotacje ze wszystkich źródeł zostały zrealizowane

w 97,98 % czyli w kwocie 8.914.227,52 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest tym,
że znacząca część środków pochodzi z programów, których realizacja zaplanowana jest na
dwa okresy budżetowe już w momencie podpisania porozumienia. Dotyczy to wszystkich
środków unijnych, przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz z Funduszu Pracy.
Mniejsze niż planowano dochody osiągnięto z tytułu wpływów z podatku CIT- 5.486,72 zł
po korekcie planów w trakcie wykonania budżetu. Podane przez Ministerstwo Finansów
plany dochodu z udziału podatku od osób prawnych zostały zrealizowane powyżej
przewidywań i były większe o 48.626,00 zł.
Znaczącą pozycją pozostałych dochodach Powiatu miały w roku 2015 dotacje od jednostek
samorządu terytorialnego przeznaczone przede wszystkim na realizację wspólnych zadań.
Na przekazanie tych środków zostały podpisane porozumienia z Urzędem Marszałkowskim,
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z gminami z terenu
Powiatu. Porozumienia dotyczyły między innymi dofinansowania przez gminy z terenu
powiatu remontów i modernizacji dróg powiatowych na łączną kwotę 233.000,00 zł. oraz
z Urzędem Marszałkowski na finansowanie stypendiów dla uczniów szkół ponad
gimnazjalnych na kwotę 10.800,00zł. Powiat uzyskał również wsparcie funduszy celowych,
w tym PFRON, na łączną kwotę 546.292,64 zł.
Wydatki:
Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach przyjętych uchwałami Rady i Zarządu na
koniec 2015 r. zamknął się kwotą 46.184.600,54 zł, a jego wykonanie kwotą 45.318.734,36
zł czyli plan wydatków został zrealizowany w 98,13 %. Wykonanie wydatków jest niższe
od planowanego ponieważ niższe niż planowano były wydatki na obsługę długu, nie
zaistniała konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz nie było
konieczności wypłaty wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli o wyższym stopniu awansu
zawodowego pracujących w placówkach oświatowych.
W ramach poniesionych wydatków z budżetu powiatu w 2015 roku – zaplanowano
na wydatki bieżące kwotę 37.298.593,61 zł, natomiast na wydatki majątkowe 8.886.006,93
zł, co stanowi odpowiednio 80,76 % i 19,24 % planowanych wydatków ogółem w kwocie
46.184.600,54 zł. Wykonanie na koniec 2015 roku to odpowiednio na wydatki bieżące
36.767.572,20 (81,13 % wykonanych wydatków ogółem) oraz na majątkowe 8.551.162,16
zł(18,87 %). Wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych i inwestycji jest skutkiem
wprowadzenia niezrealizowanych, zgodnie z umowami z roku 2014, inwestycji na drogach
powiatowych oraz większym zakresem prac niż obejmowały to umowy. W ramach
poniesionych wydatków z budżetu powiatu w
2015 najwięcej środków finansowych
przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą –
17.188.985,99 zł, co stanowi 37,93% wykonanych w 2015 roku wydatków ogółem budżetu
Powiatu (45.318.734,36 zł ).
Na drugim miejscu pojawiły się zrealizowane na drogach w dziale transport i łączność
stanowiące 21,08 % wykonania wydatków 8.551.162,16 zł. Następne wydatki na pomoc
społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie zł 6.250.315,39
zł co stanowi 13,79 %, i, natomiast na czwartym miejscu z wykonaniem planu wydatków
w ciągu roku – 4.876.534,39 (10,76 % ) znalazła się administracja publiczna. Następnymi
w strukturze wydatkami są wydatki pozostałe z wykonaniem w kwocie 4.312.232,15 zł (9,52
%). Ostatnią pozycją z wykonaniem planu 6,92 % są wydatki na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową ( 3.136.631,64 zł).
W związku z prowadzeniem przez Powiat kilku programów finansowanych ze środków
unijnych w roku 2015 realizowano między innymi program: „Przedsiębiorczość szansą
na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Klient w centrum naszej uwagi V”, „Szkoła

sukcesu zawodowego” IV edycja, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie
golubsko-dobrzyńskim”.
W trakcie wykonywania budżetu roku 2015 nie zanotowano przekroczeń planów
wydatków.
W roku budżetowym powiat golubsko-dobrzyński kontynuował spłatę kredytów z lat
ubiegłych. Spłacono zobowiązania na łączną kwotę 2.055.00000 zł, czyli do wysokości
planowanych rozchodów. Spłaty rat odbywały się na bieżąco lub nawet przed terminem,
po uzgodnieniu z Bankiem Millennium, wykupiono transzę obligacji – 800.000,00 zł w marcu
( termin wykupu – listopad). Dzięki temu zaoszczędzono około 15 tysięcy z tytułu odsetek.
Zestawienie szczegółowe rozchodów zrealizowanych w 2015 roku:
- Bank Millennium obligacje
800.000,00 zł
- Bank Millennium kredyt
600.000,00 zł
- Bank Pocztowy
420.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy
225.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego
10.000,00 zł
Łącznie rozchody budżetu
2.055.000,00 zł
Planowane wydatki inwestycyjne to 8.886.006,93 zrealizowane w 96,23%, czyli
8.551.162,16 zł. Nieskończone zadania to przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
2127 C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin na kwotę 278.088,85 zł (naliczone zostały kary
za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji ), nie skończone zostały działania na kwotę
11.320,06 zł, prowadzone przy ” Infostradzie Pomorza i Kujaw”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu za rok 2015.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Jana Kuźmińskiego
Geodety Powiatowego o zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym pismem i nie wnosi żadnych uwag.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Jana Kuźmińskiego
Geodety Powiatowego o zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru zlokalizowanego w miejscowości Nowa Wieś gm. Golub-Dobrzyń.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym pismem i nie wnosi żadnych uwag.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Tomasza Kurjaty
Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą
sfinansowania delegacji zagranicznej nauczycieli Pani Magdaleny Król i Pana Tomasza
Gumieli.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu powyższego pisma informuje, że wniosek został
rozpatrzony pozytywnie.
Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Piotra Wiśniewskiego
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby
zabezpieczenia środków na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu powyższego pisma informuje, że wniosek został
rozpatrzony pozytywnie.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Piotra Wiśniewskiego
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące
finansowania zajęć rewidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu powyższego pisma informuje, że wniosek został
rozpatrzony pozytywnie.
Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Mariusza Trojanowskiego
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu zwiększenia budżetu o kwotę
124.020,00 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym
że zwiększeniu budżetu nastąpi w miesiącu wrześniu 2016 r.

wnioskiem

i

informuje,

Ad. 6.7.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Pana Mirosława Stańczyka
Zastępcą Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego o przyznaniu
środków w wysokości 786.053,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
drogowej pn.: przebudowa DP 2135 C Ruże – Łukaszewo oraz mostu w m. Ruże.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.
Ad. 6.8.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Pana Jarosława Kosińskiego
p.o. Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w
2015 roku w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.

Ad. 6.9.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Pawła Warlikowskiego
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą
wsparcia finansowego Mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego w biegach
przełajowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i ustosunkował się pozytywnie.
Ad. 6.10.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Stefana Borkowicza
Prezesa Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
dotyczące wsparcia finansowego oraz współpracy przy jubileuszowym 40. Wielkim Turnieju
Rycerskim.
Decyzja Zarządu Powiatu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i ustosunkował się pozytywnie.
Ad. 6.11.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana (wyłączono z uwagi na
ochronę danych osobowych) dotyczącą rozłożenia na raty należności w wysokości 4.500,00
zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i ustosunkował się pozytywnie.
Ad. 7.
W wolnych wnioskach przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani
Kingi Olejnik Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu o wyrażenie zgody na
zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach prac interwencyjnych na okres 12
miesięcy.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i ustosunkował się pozytywnie.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Iwony Lewandowskiej
Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielgiem dotyczące
prośby przekazania środków finansowych na remont podłogi i wymianę paneli podłogowych
na wykładzinę elastyczną oraz montaż umywalki w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
dla wychowanków i obsługi.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem
pozytywnie.

i ustosunkował się

Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Iwony Lewandowskiej
Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielgiem dotyczącą
wyrażenia zgody na dalsze zatrudnienie pracownika w okresie od 1 lipca 2016 r.
na dotychczasowych warunkach, do obsługi spraw administracyjno – kadrowych.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i ustosunkował się pozytywnie.
Ad. 8.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1530 zamknął 57 posiedzenie Zarządu
Powiatu.

Przewodniczący Zarządu
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