P R O T O K Ó Ł Nr 101/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 101 posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Pan
Andrzej Okruciński.

Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący
Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 100% członków Zarządu Powiatu.

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

Otwarcie 101 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 100/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok
6. Sprawy różne:
6.1. Pan Michał Kamiński Prezes Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o przedłużenie zgody na finansowanie obrotowe
szpitala;
6.2. Pani Martyna Malinowska Inspektor Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego
– prośba o wyrażenie zgody na sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie robót
zabudowy części korytarza na drugim piętrze dla potrzeb umieszczenia w nim
kserokopiarki;
6.3. Pani Emilia Piotrowska z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami – postanowienia o niezałatwieniu sprawy
w terminie w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie
ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności
za nieruchomości położone przy ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu zajęte
pod drogę powiatową;
6.4. Pani Anna Dąbrowska Prezes Zarządu INVEST – SATELIT w GolubiuDobrzyniu – prośba o naprawienie drogi dojazdowej od portierni szpitalnej
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do budynku mieszkalnego Współnoty Mieszkaniowej Koppa 1C w GolubiuDobrzyniu;
6.5. Pan Franciszek Koszowski Starosta Świecki – informacja dotycząca
przeznaczenia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu
udzielenia pomocy finansowej poszkodowanym powiatom;
6.6. Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem – prośba o wyremontowanie parkingu, dojścia do
budynku oraz przejścia wokół budynku placówki.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 101 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Protokół Nr 100/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
22 sierpnia 2017 r. przedstawił Pan Andrzej Okruciński Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego
przyjęcie.
Protokół Nr 100/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 sierpnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Wydatki :
W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan wydatków bieżących
o kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając potrzeby miedzy innymi na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników w związku z likwidacją etatów w Zespole Szkół
Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu .
W rozdziale 80111 gimnazja specjalne zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę
3.500,00 zł po analizie realizacji budżetu za siedem miesięcy roku budżetowego.
W rozdziale 80120
licea ogólnokształcące w związku z trwającymi pracami
termomodernizacyjnymi zwiększono plan wydatków bieżących na nie planowane wydatki
oraz na przyszłe potrzeby w zakresie zmiany systemu ogrzewania na gazowy. Łącznie
zwiększenie o kwotę 29.400,00 zł w tym na koszty gazu o kwotę 13.500,00 zł.
W rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększono plan wydatków bieżących zarówno
w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu jak i w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
na łączną kwotę 42.500,00 zł. W związku z przejściem nauczyciela do placówki miejskiej
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zaplanowano środki na nieprzewidywane wcześniej wydatki jak wypłata dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za przepracowany w naszej szkole okres 8 miesięcy oraz na składki
od tego wynagrodzenia, wydatki na zakup usług pozostałych związanych z cateringiem,
a także zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw.
W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na
zabezpieczenie potrzeb związanych z obowiązkiem przeprowadzenia badań okresowych,
zakupu energii oraz materiałów papierniczych itp.
W rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększono plany wydatków bieżących
związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych na łączną
kwotę 3.500,00 zł.
W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy zwiększono plan wydatków związanych z finansowaniem dojazdu do uczniów
objętych indywidualnym nauczaniem i zwrotem w postaci delegacji poniesionych kosztów
dojazdu nauczycieli.
Z rozdziału 80195 pozostała działalność zabezpieczono potrzeby w planach we wszystkich
wyżej wymienionych rozdziałach na łączną kwotę zł 85.500,00 zł .
W rozdziale 85218 centra pomocy rodzinie dokonano przeniesień między paragrafami
zgodnie z wnioskiem.
W dziale 855 rodzina dokonano przeniesienia planu z rozdziału 85595 pozostała działalność
o kwotę 20.500,00 zł do rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 101/242/2017 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Michała Kamińskiego
Prezesa Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu o przedłużenie zgody na
finansowanie obrotowe szpitala.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową prośbą i wyraził zgodę na zaciągnięcie
pożyczki krótkoterminowej.
Ponadto Pan Michał Kamiński przedstawił miesięczne zestawienie wartości środków
finansowych umów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku oraz
wartości środków finansowania na IV kwartał br. w ramach umowy podstawowego systemu
zabezpieczenia świadczeń.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Martyny Malinowskiej
Inspektora w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnego o wyrażenie zgody na sporządzenie
dokumentacji oraz wykonanie robót zabudowy części korytarza na drugim piętrze dla potrzeb
umieszczenia w nim kserokopiarki.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że wyraża zgodę
na sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie zabudowy części korytarza.

Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił postanowienia o niezałatwieniu sprawy
w terminie w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia
wysokości odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności za nieruchomości położone
przy ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu zajęte pod drogę powiatową.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi postanowieniami.

Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Anny Dąbrowskiej Prezesa
Zarządu INVEST – SATELIT sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu o naprawienie drogi
dojazdowej od portierni szpitalnej do budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej
Koppa 1C w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że droga zostanie
wyrównana równiarką mechaniczną i utwardzona gruzem kruszonym, natomiast na odcinku
bitumicznym zostanie wykonana emulsją i grysami.

Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Pana Franciszka
Koszowskiego Starosty Świeckiego dotyczącą przeznaczenia środków z rezerwy celowej na
zarządzanie kryzysowe w celu udzielenia pomocy finansowej poszkodowanym powiatom.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Hanny Wiśniewskiej
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem dotyczącą
wyremontowania parkingu, dojścia do budynku oraz przejść wokół budynku placówki.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i wyraził zgodę na dokonanie
remontu parkingu, dojścia do budynku oraz przejść wokół budynku.

Ad. 7.
Przewodniczący Zarządu Powiatu w wolnych wnioskach przedstawił pismo Pana
Michała Kamińskiego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z.o.o. w Golubiu-
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Dobrzyniu dotyczące umorzenia czynszu z
wykorzystywanych do prowadzonej działalności.

tytułu

umów

najmu

pomieszczeń

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i wyraził zgodę na
umorzenie czynszu.

Ad. 9.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1500 zamknął 101 posiedzenie Zarządu
Powiatu.

Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

Andrzej Okruciński
Franciszek Gutowski

……………………………
……………………………

Jacek Foksiński
Danuta Brzoskowska
Marian Wrzesiński

……………………………
……………………………
……………………………

Protokołowała
Anna Górna-Hossa
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