P R O T O K Ó Ł Nr 75/16
posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Ad. 1.
75 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1400 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 uczestniczy 100% członków Zarządu.
Ad. 3.
1. Otwarcie 75 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 74/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawach:
6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok;
6.2. uchylenia uchwały nr XXXVI/152/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie
wydatków inwestycyjnych.
7. Sprawy różne:
7.1. Pani Monika Ciechanowska Podinspektor Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych – prośba o wskazanie osoby do reprezentowania Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w projekcie realizowanym przez Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach RPO Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo;
7.2. Pan Piotr Wolski Wójt Gminy Radomin – prośba o wspólną realizację zadania
tj. budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Szafarni od
skrzyżowania z drogą wojewódzką wraz z budową peronów autobusowych oraz
ewentualna przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką;
7.3. Pan Jerzy Cieszyński Wójt Gminy Ciechocin – deklaracja w partycypacji
w kosztach budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości
Ciechocin, Morgowo i Świętosław oraz prośba o wstępne oszacowanie

całkowitego kosztu planowanej inwestycji oraz przesłanie proponowanego
projektu umowy;
7.4. Pani Halina Paszkowska Członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy – Uchwała Nr 18/P/2016 Składu Orzekającego
Nr 5 z dnia 14 grudnia 2016 r dotycząca opinii o projekcie budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 75 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Protokół Nr 74/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
15 grudnia 2016 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Pan Andrzej Okruciński. Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych
uwag i prosi o jego przyjęcie.

Protokół Nr 74/16 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024.
W związku ze zmianami budżetu powiatu golubsko-dobrzyńskiego, konieczne jest również
zaktualizowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w sposób
następujący: w załączniku Nr 1 WPF Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2016-2024
dostosowano dane dotyczące planu na 2016 rok w celu zachowania zgodności z wynikiem
budżetu. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dostosowuje się planowane
wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2016,
będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie podjął uchwałę Nr 75/189/16 Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2016-2024.

Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
Dochody:
W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono łącznie plany
dochodów własnych o kwotę 67.264,00 zł. W paragrafie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności o kwotę 66.360,00 zł ze względu na wyższe wpływy w grudniu
2016 roku niż wstępnie planowano. W paragrafie 0920 wpływy z różnych odsetek
zwiększono plan o kwotę 624,00 zł, natomiast w paragrafie 2360 dochody jednostek związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 279,00 zł. Wielkości planów
dostosowano do rzeczywiście zrealizowanych.
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan dochodów o łączną kwotę
19.860,00 zł ustalając wielkość planów w poszczególnych paragrafach w wysokości
rzeczywiście zrealizowanych już w grudniu. Najwyższe zwiększenie związanej jest
z paragrafem wpływy z usług o kwotę 10.168,00 zł. Natomiast zwiększenie w paragrafie 2440
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych o kwotę 1.480,00 zł spowodowane jest
podpisaniem nowej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i przekazaniem środków na obsługę zadania.
W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan
w paragrafie 2360 dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę 200,00 zł.
W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększono plan odsetek związanych
z pomocą finansową udzieloną Spółce Szpital Powiatowy o kwotę 776,00 zł.
W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zmniejszeń planu dochodów przewidzianych
z wpływów z refundacji wynagrodzeń z pochodnymi osób zatrudnionych na prace
interwencyjne o kwotę 34.220,00 zł. Przyjęto plan związanych z realizacją zadania
finansowego ze środków PFRON na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych
w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 24.346,00 zł.
W rozdziale szkół zawodowych przyjęto zwiększenie o kwotę 11.148,00 zł pochodzących
z rozliczenia kosztów uprawy i sprzedaży kukurydzy. Zwiększono również pozostały dochód
do wysokości realnie wykonanych w grudniu.
W rozdziale 80195 w paragrafie 6630 dotacje celowe rozliczono ostatecznie dotacje od
konserwatora zabytków oraz od Marszałka Województwa na modernizację zabytkowego
budynku w Kowalewie Pomorskim do kwoty łącznej 62.892,00 zł. Łącznie zmniejszenia
wyniosły 6.112,00 zł.
W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększono plan z wpływów
z różnych dochodów o kwotę 11.700,00 zł.
W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zmniejszono o kwotę
25.624,00 zł plan dochodów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych na
pracach interwencyjnych oraz z tytułów wpływów z najmu i dzierżawy. Zwiększono
natomiast dochody z wpływów z usług o kwotę 20.068,00 zł.
W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska uaktualniono wpływy z tytułu grzywien i mandatów (zmniejszenie
o kwotę 325,00 zł) oraz z wpływów z różnych opłat – zwiększenie planu o kwotę 3.539,00 zł.
Wydatki:
W rozdziale 60095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych
o kwotę 442.035,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji Zbójno – Chrostkowo
– Blinno spowodowanym niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W paragrafie 6620

dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst zwiększono plan wydatków
o kwotę 19.000,00 zł w związku z wcześniejszym obciążeniem za realizację wspólną
inwestycji z powiatem wąbrzeskim – rozliczenie wydatków na kredyt zaciągnięty przez
głównego inwestora.
W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan wydatków na
zakup usług pozostałych o kwotę 22.140,00 zł w związku z płatnością za system EWID na
potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zmniejszono plan w paragrafie 4300 zakup usług
pozostałych o kwotę 20.660,00 zł natomiast zaplanowano o kwotę 6.765,00 zł na zakup
klimatyzatora do serwerowni (awaria poprzedniego) w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne.
W rozdziale 75095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.765,00 zł w związku z oszczędnościami
w wydatkach.
W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne dokonano przesunięć między paragrafami
oraz zwiększono o kwotę 24.346,00 zł przewidzianych z umową z PFRON na dofinansowanie
umowy budowy podjazdu dla osób.
W rozdziale 80111 dokonano przesunięć planów między paragrafami zabezpieczając
prawidłową realizację budżetu. Między rozdziałami 80120 licea ogólnokształcące a 80130
szkoły zawodowe przesunięto plany wydatków w kwocie łącznej 7.500,00 zł zabezpieczając
niezbędne potrzeby w wydatkach szkoły.
W rozdziale 80312 szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków w związku
z uzupełnieniem przez pracownika dokumentów, stanowiących podstawę do wypłacenia
nagrody jubileuszowej.
W rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan oraz dokonano przesunięć
między paragrafami zgodnie z potrzebami wynikającymi z ewidencji księgowej i posiadanych
dokumentów.
W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna zmniejszono plan wydatków o kwotę
2.410,00 zł przewidzianych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego działalności
spółdzielni socjalnej i planowanych kosztów likwidacji w roku 2016.
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków w paragrafie 4010
o kwotę 1.660,00 zł oraz w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 750,00 zł zgodnie
z wnioskiem jednostki.
W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska zarówno dochody i wydatki przewidziane na ten cel.
W związku z wypracowaniem nadwyżki budżetowej zbędnym jest zabezpieczenie kredytem
spłat otrzymanych kredytów i pożyczek, co jest przyczyną zmian wprowadzonych w
załączniku Przychodów i Rozchodów Budżetu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/152/2016 Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na
prefinansowanie wydatków inwestycyjnych.
Z powodu trudnych warunków atmosferycznych realizacja zadania inwestycyjnego
związanego z modernizacją drogi Nr 2130 C Zbójnbo – Chrostkowo – Blinno została

przesunięta na styczeń 2017. W związku z powyższym nie wystąpi konieczność zaciągnięcia
kredytu na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych przewidzianych uchwałą
Nr XXXVI/152/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku.
Dochody Powiatu pozwolą na zabezpieczenie prawidłowej realizacji budżetu w 2016 roku.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/152/2016 Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na
prefinansowanie wydatków inwestycyjnych.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Moniki Ciechanowskiej
Podinspektora w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych o wskazanie osoby do
reprezentowania Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w projekcie realizowanym
przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach RPO Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym pismem i wskazał do reprezentowania
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Panią Monikę Ciechanowską.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił wniosek Pana Piotra Wolskiego Wójta
Gminy Radomin o wspólną realizację zadania tj. budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi
powiatowej w kierunku Szafarni od skrzyżowania z drogą wojewódzką wraz z budową
peronów autobusowych oraz ewentualna przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą
wojewódzką.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i pozytywnie go rozpatrzył.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił odpowiedź na pismo Pana Jerzego
Cieszyńskiego Wójta Gminy Ciechocin dotyczącego deklaracji w partycypacji w kosztach
budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Ciechocin, Morgowo
i Świętosław.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił Uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 18/P/2016 Składu Orzekającego Nr 5 z dnia 14 grudnia
2016 roku dotyczącą opinii o projekcie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017
rok.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą Uchwałą.

Ad. 8.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1530 zamknął 75 posiedzenie Zarządu
Powiatu.
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