P R O T O K Ó Ł Nr 104/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 września 2017 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 104 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 104 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 103/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 6 września 2017 r.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawach:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok;
5.2. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem;
5.3. wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności;
5.4. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
6. Sprawy różne:
6.1. Pani Emilia Piotrowska z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami - prośba o podjęcie decyzji w sprawie
sprzedaży działki położonej w obrębie Białkowo na rzecz Gminy Golub-Dobrzyń;
6.2. Pani Mariola Waszewska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w kwocie 3.500,00 zł na zakup Skali Inteligencji Stanford – Binet 5;
1.
2.
3.
4.
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6.3. Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie
palacza w ramach prac interwencyjnych na okres grzewczy;
6.4. Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie środków o kwotę 25.926,48 zł
na zamówienie publiczne pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
w sezonie zimowym 2017/2018”;
6.5. Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na naprawę szaf przy
pokojach wychowanków i pobranie na ten cel środków z dochodów własnych
w wysokości 7.500,00 zł;
6.6. Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – propozycja
współpracy przy organizacji „Wspólnego witania Nowego Roku”;
6.7. Pan Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego – prośba
o przekazanie materiału rozbiórkowego pochodzącego z rozbieranego chodnika
przy drodze powiatowej Nr 2105C w Wielkiej Łące;
6.8. Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – prośba
o współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110269 C
Babiak – gr. Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej
Nr 2125C Paliwodzizna – Węgiersk”;
6.9. Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń – umowa
użyczenia fragmentu pasa drogowego;
6.10. Pan Stanisław Skaja Starosta Chojnicki – prośba o pomoc finansową dla
powiatu chojnickiego;
6.11. Pan Radosław Januszewski Wójt Gminy Kęsowo – prośba o pomoc
finansową dla rodzin poszkodowanych w Gminie Kęsowo.
6.12. Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie budżetu
w rozdziale 85321 – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki wynikające z realizacji
ustawowych zadań związanych z orzecznictwem osób niepełnosprawnych;
6.13. Pani Kinga Dąbrowska Drużynowa 113. Golubsko-Dobrzyńskiej Drużyny
Harcerskiej „Bractwo Zwinnej Jaszczurki” – prośba o wsparcie finansowe przy
organizacji VIII Biwaku Urodzinowego BeZjaJ „Misja na Ziemię”;
6.14. Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o ustalenie trwałego zarządu dla nieruchomości
oznaczonej nr geod. 215/4 położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. PTTK 11
na czas nieoznaczony.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 104 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 4.
Protokół Nr 103/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
6 września 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 103/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Dochody:
W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan
dochodów o kwotę 98.363,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 7 września 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności
rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu br.
Wydatki:
W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP zwiększono plan wydatków o kwotę 98.363,00
zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przewidującą wypłatę nadgodzin dla
funkcjonariuszy. Dokonano również przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem
złożonym przez Komendanta Powiatowego PSP, zabezpieczających prawidłową realizacje
budżetu jednostki.
W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków
bieżących, zgodnie z analizą wydatków zrealizowanych w poszczególnych placówkach
oświatowych, zapewniając plany według potrzeb i prawidłową ich realizację.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 104/244/2017 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
organizacje i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają
regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu.
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Podjęcie uchwały wynika z konieczności doprecyzowania i usystematyzowania
stanowisk pracowników administracji i obsługi, a także szczegółowo określenia zadań na
poszczególnych stanowiskach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Wielgiem.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 104/245/2017 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku
ich nieobecności.
Zgodnie z treścią art. 68 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe w przypadku nieobecności
dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których
nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki,
wyznaczony przez organ prowadzący.
Ustawa Prawo oświatowe nie wskazuje przyczyn nieobecności dyrektora szkoły,
należy założyć, że takim powodem nieobecności może być urlop wypoczynkowy, choroba
lub inna nieobecność wskazana prawem.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 104/246/17 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli
zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat GolubskoDobrzyński w przypadku ich nieobecności.
Ad. 5.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakłada organ stanowiący samorządu terytorialnego obowiązek
konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy.
Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą NR LIX/279/10 z dnia 30 września
2010 r. określiła szczegółowy sposób konsultowania projektów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz zobowiązała Zarząd Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego do wykonania tejże uchwały.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 104/247/17 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego
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programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Emilii Piotrowskiej z-cy
Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące
podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży działki położonej w obrębie Białkowo na rzecz Gminy
Golub-Dobrzyń.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że podtrzymuję
swoją decyzję tj. wykup działki za kwotę 50zł/m2.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Marioli Waszewskiej Dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące przyznania
dodatkowych środków finansowych w kwocie 3.500,00 zł na zakup Skali Inteligencji
Stanford – Binet 5.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem dotyczące wyrażenia zgody
na zatrudnienie palacza w ramach prac interwencyjnych na okres grzewczy.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Mariusza Trojanowskiego
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące zwiększenia środków
o kwotę 25.926,48 zł na zamówienie publiczne pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w sezonie
2017/2018”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i wyraził zgodę na zwiększenie
środków na powyższe zadanie.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektora
Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Wielgiem dotyczące wyrażenia zgody
na naprawę szaf przy pokojach wychowanków i pobranie na ten cel środków z dochodów
własnych w wysokości 7.500,00 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową prośbą i wyraził zgodę na naprawę szaf.
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Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Mariusza Piątkowskiego
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczące współpracy przy organizacji „Wspólnego
witania Nowego Roku”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 6.7.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Andrzeja Grabowskiego
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego dotyczącą przekazania materiału rozbiórkowego
pochodzącego z rozbieranego chodnika przy drodze powiatowej 2105C w Wielkiej Łące.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 6.8.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Marka Ryłowicza Wójta
Gminy Golub-Dobrzyń dotyczące współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej Nr 110269 C Babiak - gr. Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi
powiatowej Nr 2125C Paliwodzizna – Węgiersk”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 6.9.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił umowę Pana Mariusza Piątkowskiego
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczącą użyczenia fragmentu pasa drogowego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu ww umowy, wyraża zgodę na użyczenie fragmentu
pasa drogowego.
Ad. 6.10.
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Pana Stanisława Skaji Starosty Chojnickiego
dotyczące pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że ww. sprawa
zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Ad. 6.11.
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Pana Radosława Januszewskiego Wójta
Gminy Kęsowo dotyczące prośby o pomoc finansową dla rodzin poszkodowanych w Gminie
Kęsowo.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że ww., sprawa
zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
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Ad. 6.12.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Małgorzaty
Badźmirowskiej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące zwiększenia
budżetu w rozdziale 85321 – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę
13.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki wynikające z realizacji ustawowych zadań
związanych z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 6.13.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Kingi Dąbrowskiej
Drużynowej 113. Golubsko-Dobrzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Bractwo Zwinnej
Jaszczurski” dotyczące wsparcia finansowego przy organizacji VIII Biwaku Urodzinowego
BeZjaJ „Misja na Ziemię”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 6.14.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Mariusza Trojanowskiego
Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące ustalenia trwałego
zarządu dla nieruchomości oznaczonej nr geod. 215/4 położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy
ul. PTTK 11 na czas nieoznaczony.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że wyraża zgodę
na ustalenie trwałego Zarządu.
Ad. 7.
W wolnych wnioskach przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Dochody:
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów
ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.000,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych
o kwotę 5.671,00 zł.
W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan
dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 200,00 zł.
W rozdziale 75814 różne rozliczenia zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek
od pożyczek na łączną kwotę 1.000,00 zł.
W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plany dochodów w paragrafach dochodów
własnych na łączną kwotę 8.340,00 zł oraz w paragrafie dotacji celowych przyjęto środki
w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z umową z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
przewidziane na wymianę okien w jednej części fasady budynku w Kowalewie Pomorskim.
Na całość zadania Powiat zabezpieczył środki własne.
W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększono plan dochodów
w paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.245,00 zł.
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W rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł
z wpływów z odsetek od środków programu Aktywny Samorząd.
Wydatki:
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe przesunięto plan wydatków między paragrafami
na wydatki nieplanowane wcześniej, a spowodowane śmiercią pracownika i koniecznością
wypłaty świadczeń z tym związanych.
W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 73.556,00 zł
przewidziane na zamontowanie monitoringu oraz sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu w związku z termomodernizacją budynku, między innymi przyjęto
środki pochodzące ze zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł od konserwatora.
Dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami zgodnie z potrzebami wynikającymi
z realizowanych wydatków.
W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia dokonano przesunięć planu między paragrafami
zabezpieczając prawidłową realizację zadania zleconego.
W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu na montaż sieci
monitoringu oraz sieci energetycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok.
Ad. 8.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1500 zamknął 104 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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