P R O T O K Ó Ł Nr 108/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 października 2017 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 108 posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 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.

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

Otwarcie 108 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 107/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 19 października 2017 r.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Rocznego
programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego
wyniki konsultacji;
5.2. upoważnienia do sprawowania kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Golubiu-Dobrzyniu;
5.3. zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta GolubiaDobrzynia na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawach:
6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok;
6.2. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
7. Sprawy różne:
1.
2.
3.
4.
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7.1. Pani Małgorzata Wegner Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim – prośba
o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi nr 255/2, 254, 241 oraz 239/1 obręb
04 miasto Kowalewo Pomorskie do kategorii dróg gminnych;
7.2. Pani Kinga Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika od dnia 13 listopada
2017 r. w ramach prac interwencyjnych;
7.3. Pani Barbara Dec Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o finansowe
wsparcie „Dnia Seniora”;
7.4. Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia –
zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia uchwały
nr XXX/170/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
nr 33/1 położonej w obrębie 5 w Mieście Golub-Dobrzyń;
7.5. Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody i wydanie upoważnienia
do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne
pn.: „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu w 2018 roku”.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 108 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Protokół Nr 107/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
19 października 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 107/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 12 października 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników
konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki
konsultacji.
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Zgodnie z podjętą w dniu 14 września 2017 r. uchwałą nr 104/247/17 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” zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne ww. projektu w terminie od dnia 15 września 2017 r.
do dnia 29 września 2017 r. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynął żaden
wniosek.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały nr 108/250/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Rocznego programu
współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz przyjęcia
projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.
Zgodnie z art. 38 b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizacjami rodzinnej
pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
Na podstawie art. 38 b ust. 2 ww. ustawy zarząd powiatu może upoważnić, w formie
pisemnej, do sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, członka zarządu powiatu,
pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Osobami
upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek.
W myśl art. 38 b ust. 10 ustawy przy prowadzeniu postępowania kontrolnego zarząd
powiatu oraz zarząd województwa może korzystać z pomocy osób posiadających
specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli. Przepisu ust. 7 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
W świetle powyższego Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego upoważnił
wskazane w uchwale osoby do sprawowania kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały nr 108/251/17
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie
upoważnienia do sprawowania kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w GolubiuDobrzyniu.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
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Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organy wykonawcze
powiatu opiniują projekty gminnych programów ochrony środowiska. Projekt „Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2021-2024” zgodny jest z przepisami prawa i programami z zakresu ochrony środowiska
w związku z czym opiniuje się go pozytywnie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie, jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024”.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Dochody:
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej o kwotę 67.738,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.3.80.2017 z dnia 19 października 2017 r. z przeznaczeniem na zapewnienie
prawidłowej realizacji zadań komend PSP.
W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne, zwiększono o kwotę 3.784,00 zł
na paragrafach dochodów własnych – odszkodowania o kwotę 1.168,00 zł oraz wpływy
z różnych dochodów o kwotę 2.615,00 zł zgodnie z analizą wykonania za dziewięć miesięcy
roku budżetowego.
W rozdziale 80110 gimnazja, zmniejszono dotację celową o kwotę 1.049,89 zł zgodnie
z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia
16 października 2017 r. z przeznaczeniem zakupu podręczników dla uczniów gimnazjów.
W rozdziale 8011 gimnazja specjalne, zmniejszono dotację celową o kwotę 362,48 zł
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 r.
z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół specjalnych.
W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej, zwiększono plan dochodów własnych
pochodzących z wpłat mieszkańców oraz gmin za utrzymanie mieszkańców w kwocie
23.000,00 zł.
W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono
o kwotę 31.200,00 zł dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.3.67.2017 z dnia 27 września 2017 r. z przeznaczeniem na finansowanie
działalności zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
W rozdziale 85508 rodziny zastępcze, zwiększono plan dochodów w paragrafie 2160 o kwotę
33.067,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.79.2017
z dnia 19 października 2017 roku z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej.
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Wydatki:
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięć planu wydatków zgodnie
z wnioskiem złożonym przez dyrektora jednostki na kwotę 713,00 zł oraz zwiększono plan
wydatków o kwotę 174.000,00 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac remontowych
i porządkowych na drogach powiatowych, a także z planowanym odejściem na emeryturę
dwóch pracowników Zarządu Dróg.
W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie
174.000,00 zł z inwestycji przeniesionej do realizacji na rok 2018 w związku z przeciągającą
się procedurą w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 129,00 zł
plan wydatków na zabezpieczenie wynagrodzenia pracownika – finansowanie zadań
ze środków własnych powiatu.
W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano zmniejszenia planu
wydatków na łączną kwotę 12.674,00 zł zgodnie z analizą potrzeb do końca roku. Środki
zostały przesunięte na zabezpieczenie potrzeb finansowych w dziale oświaty.
W dziale 75020 Starostwo Powiatowe dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 77.642,00
zł w związku z oszczędną gospodarką oraz ze zwiększonymi potrzebami w dziale oświaty
i wychowania. Plany zostały ustalone po dokładnej analizie potrzeb do końca roku
budżetowego.
W rozdziale 75075 promocja jednostki samorządu terytorialnego przesunięto plan wydatków
między paragrafami zabezpieczając potrzeby związane z wydawaniem gazety powiatu
w kwocie 14.000,00 zł.
W rozdziale 75095 pozostała działalność przeniesienie planów wydatków w kwocie
1.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji planów wydatków.
W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przyjęto zwiększenie
planów wydatków w kwocie 67.738,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody KujawskoPomorskiego.
W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków związany z wypłatą
wynagrodzeń oraz pochodnych od nich. Zmiany spowodowane są praktykowanym od lat
przesuwaniem środków po analizie potrzeb według nowych arkuszy organizacyjnych
placówek obowiązujących od września każdego nowego roku szkolnego. Przeanalizowano
również potrzeby szkół na wydatki bieżące i inwestycyjne, dokonując również zwiększeń
między innymi na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w GolubiuDobrzyniu o kwotę 130.000,00 zł. Zwiększono o kwotę 1.425.559,83 zł. Zabezpieczono
środki na podstawowe potrzeby w wydatkach bieżących oraz na odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych placówkach. Dokonano podziału środków
z rozdziału 80195 zabezpieczając potrzeby konkretnych szkół. Wielkości zwiększeń
zabezpieczają potrzeby placówek w zakresie płac i pochodnych do końca roku budżetowego.
W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków do wysokości
zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostkę w wysokości 23.000,00 zł,
zabezpieczając potrzeby w planach wydatków zgodnie za wnioskiem dyrektora jednostki.
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W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zmniejszono plan wydatków remontowanych o kwotę
105.336,00 zł po otrzymaniu dotacji na refundację poniesionych kosztów przystosowania
pomieszczeń dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, pochodzących
ze środków własnych Powiatu.
W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono
plan wydatków o kwotę 31.200,00 zł pochodzącą z dotacji celowej Wojewody KujawskoPomorskiego i przeznaczoną na realizację prac zespołu.
W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę
81.310,00 zł oraz dokonano niezbędnych przesunięć między paragrafami zabezpieczając
prawidłową realizację zadań po analizie nowych arkuszy organizacyjnych jednostek
oświatowych i wprowadzeniu stosownych zmian na wypłatę zasiłków wychowawczych
w rodzinach zastępczych zgodnie z decyzją przywołaną uzasadnieniem zwiększenia
dochodów.
W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększono plan
wydatków o kwotę 9.300,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia oraz
dokonano przesunięć planu pozostałych wydatków bieżących po analizie realizacji budżetu
po trzech kwartałach roku budżetowego.
W związku z wpływami decyzji Wojewody zmieniających plany dotyczące dotacji celowych
zmianie uległy wielkości w załącznikach obrazujących dochody i wydatki pochodzące z tego
źródła.
W załączniku wydatków inwestycyjnych zmianie uległy plany związane z modernizacją drogi
Szafarnia – Płonne w związku z przesunięciem realizacji wydatków w roku przyszłym
i przyjęciem inwestycji do powstającego prowizorium budżetowego na 2018 rok oraz zdjęto
zbędne plany przewidziane na zakup sprzętu biurowego dla Starostwa Powiatowego –
oszczędności wyniosły 8..000,00 zł i zabezpieczyły inne potrzeby bieżące.
W związku z powstaniem deficytu budżetowego w kwocie 522.567,00 zł na rok 2017 oraz
w kwocie 101.925,37 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzedniej kadencji zmianie
uległ załącznik przychodów i rozchodów budżetu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem
w realizacji zadań publicznych m.in. dlatego, że podejmują one skuteczne i efektywne
działania niemal w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego.
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie reguluje zobowiązania samorządów do podejmowania współpracy
z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych. Zgodnie z art. 5a ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach, roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Małgorzaty Wegner
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim dotyczące prośby o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi
nr 255/2, 254, 241 oraz 239/1 obręb 04 miasto Kowalewo Pomorskie do kategorii dróg
gminnych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem wyraził pozytywną opinię w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody
na zatrudnienie pracownika od dnia 13 listopada 2017 r. w ramach prac interwencyjnych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że ustosunkował
się do zawartej w niej prośby pozytywnie i wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika
w ramach prac interwencyjnych.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Barbary Dec Przewodniczącej
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w GolubiuDobrzyniu dotyczące prośby o finansowe wsparcie „Dnia Seniora”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że ze względu na rozpiętość
realizowanych zadań inwestycyjnych rozpatrzył go negatywnie. Jednocześnie informując,
że w I kwartale 2018 roku ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił zawiadomienie Pana Mariusza
Piątkowskiego Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o podjęciu przez Radę Miasta GolubiaDobrzynia uchwały nr XXX/170/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia
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do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33/1
położonej w obrębie 5 w Mieście Golub-Dobrzyń.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że nie wnosi uwag
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Mariusza Trojanowskiego
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące wyrażenia zgody
i wydania upoważnienia do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie
publiczne pn.: „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu w 2018 roku”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuję, że ustosunkował
się do zawartej w niej prośby pozytywnie i na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zostanie
przygotowany stosowny projekt uchwały Zarządu.
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 108 posiedzenie Zarządu
Powiatu.

Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

Andrzej Okruciński
Franciszek Gutowski

……………………………
……………………………

Jacek Foksiński
Danuta Brzoskowska
Marian Wrzesiński

……………………………
……………………………
……………………………
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Protokołowała
Anna Górna-Hossa
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