P R O T O K Ó Ł Nr 112/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 112 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 112 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 22 listopada 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok.
6. Sprawy różne:
6.1.
Pan Piotr Wiśniewski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zabezpieczenie funduszy na pokrycie kosztów
przejazdu busem nauczyciela i uczniów na trzy olimpiady;
6.2. Pani Kinga Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac
interwencyjnych;
6.3. bryg. mgr Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dofinansowanie zakupu namiotu
pneumatycznego oraz piły do cięcia drewna z wysięgnikiem teleskopowym.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.

Porządek obrad 112 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 5.1.
Protokół Nr 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
22 listopada 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 111/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 listopada 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

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:
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan dochodów w paragrafie
0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 400,00 zł po analizie realizacji za dziesięć
miesięcy.
W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami skorygowano plany dochodów
po analizie realizacji za dziesięć miesięcy zmniejszając plan w paragrafie 0770 wpłaty
z tytułu odpłatnego prawa własności o kwotę 95.333,00 zł, natomiast zwiększono plany
w paragrafie 0750 wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 36.777,00 zł, w paragrafie 0920
wpływy z różnych odsetek o kwotę 555,00 zł natomiast w paragrafie 2360 dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę 2.500,00 zł.
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zmniejszono plan w paragrafie 0830 wpływy z usług
o kwotę 5.700,00 zł, natomiast zwiększeniu ulegają plany w paragrafach 0690 wpływy
z różnych opłat o kwotę 946,00 zł, w paragrafie 0870 wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych o kwotę 4.000,00 zł, w paragrafie 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę
3.000,00 zł, w paragrafie 0940 wpływy z rozliczeń o kwotę 788,00 zł oraz w paragrafie 0970
wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.300,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone po analizie
realizacji planów za dziesięć miesięcy roku budżetowego.
W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę
200,00 zł plan dochodów w paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
W rozdziale 75478 usuwanie klęsk żywiołowych zwiększono plan dochodów w paragrafie
2110 no kwotę 19.850,00 zł oraz w paragrafie 6410 o kwotę 10.400,00 zł zgodnie z decyzją
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2017 z dnia 28 listopada 2017 roku
przeznaczającą środki na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 400,00 zł,
zmniejszeniu, natomiast uległ plan w rozdziale drogi powiatowe.
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W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 3.067,00 zł plan
dochodów w paragrafie wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych.
W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów w paragrafie
2130 o kwotę 6.427,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.98.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku przeznaczającą środki na
sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat.
W rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększono plan dochodów w paragrafie 0830
wpływy z usług o kwotę 34.845,00 zł wynikające z analizy realizacji za dziesięć miesięcy
roku budżetowego oraz przyjęto plan w kwocie 23.640,00 zł w paragrafie 2120 – dotacje
celowe otrzymane z budżetu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Podpisane zostało stosowne porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej Nr
MEN/2017/DWKI/1608 z dnia 21 listopada 2017 roku przewidujące finansowanie
wyposażenia i funkcjonowania w latach 2017-2021 ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego na obszarze Powiatu.
W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 200,00 zł w paragrafie 2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o kwotę 6.000,00 zł
dochody w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów.
W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono
o kwotę 60,00 zł wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono
plan dochodów pochodzących z wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.295,00 zł.

Wydatki:
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięć między paragrafami
wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki oraz zwiększono plan wydatków bieżących
jednostki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz piasku i soli na akcję
zimową.
W rozdziale 71015 inspektoraty nadzoru budowlanego dokonano przeniesień między
paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe dokonano przesunięcia planów wydatków o kwotę
12.000,00 zł zabezpieczając potrzeby na zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych
do realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego.
W rozdziale 75095 pozostała działalność przeniesiono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł
między paragrafami nagrody konkursowe na zakup usług pozostałych, zabezpieczając plan
wydatków związanych z wydawaniem gazety powiatowej.
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W rozdziale 75478 usuwanie klęsk żywiołowych zabezpieczono plany wydatków zgodnie
z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającą środki w kwocie 30.250,00 zł
na ten cel.
W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących na łączną kwotę
41.636,00 zł związanych z prowadzoną inwestycją w Zespole Szkół Nr 1 – zakup oleju
oraz butli gazu do ogrzewania pomieszczeń, przewidywanym zakupem wyposażenia
gabinetów oraz dokonano przesunięć planów wydatków między paragrafami zgodnie
z wnioskami jednostek po przeprowadzonych analizach.
W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna zmniejszono plan wydatków
przewidzianych na likwidację spółdzielni socjalnej nie wykorzystanej w bieżącym roku.
W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonano
przesunięć w planach wydatków zgodnie z wnioskiem placówki.
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł
na wypłatę nagród dla pracowników oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie
z wnioskiem jednostki zapewniając prawidłową realizację budżetu.
Dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę
10.500,00 zł na zabezpieczenie utrzymania Internetu w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym.
W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększono plan
wydatków o kwotę 8.200,00 zł zabezpieczając utrzymanie wychowanków placówki.
W rozdziale 85595 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.700,00 zł
zabezpieczając potrzeby w innych rozdziałach.
W związku ze zmianami kwot dotacji celowych przekazanych decyzjami Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększeń dochodów i wydatków zgodnie
z przeznaczeniem określonym w decyzji oraz uzasadnieniem przedstawionym w załączniku
o zmianach planów dochodów i wydatków.
W związku z porozumieniem podpisanym z Ministrem Edukacji o finansowaniu ośrodka
terapeutyczno-rehabilitacyjnego przy Ośrodku we Wielgiem zmianie uległy załączniki
dotyczące finansowania zadań wynikających z porozumieniem z administracją rządową –
zadania zlecone.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Piotra Wiśniewskiego
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby
o zabezpieczenie funduszy na pokrycie kosztów przejazdu busem nauczyciela i uczniów
na trzy olimpiady.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową sprawą i pozytywnie ustosunkował
się do złożonego wniosku.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące wyrażenia zgody na zatrudnienie
pomocy nauczyciela w ramach prac interwencyjnych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową sprawą i wyraził zgodę na zatrudnienie
pracownika w ramach prac interwencyjnych.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo bryg. mgr Pawła
Warlikowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w GolubiuDobrzyniu dotyczące prośby o dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego oraz piły do
cięcia drewna z wysięgnikiem teleskopowym.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuje, że na dzień
dzisiejszy nie może go rozpatrzyć pozytywnie ze względu na kończący się rok budżetowy
i ograniczoną pulę środków finansowych.
Ad. 8.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1545 zamknął 112 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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