P R O T O K Ó Ł Nr 115/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 115 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 115 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 114/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawach:
5.1. przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie
zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie golubskodobrzyńskim w 2018 r.;
5.2. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa materiałów do remontów
dróg Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018”, a także do zawarcia umowy
z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu;
5.3. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa emulsji asfaltowej,
mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na „gorąco” oraz mieszanki
mineralno-asfaltowej do stosowania na „zimno” na 2018 r.”, a także do zawarcia
umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawach:
1.
2.
3.
4.
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6.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2018-2030;
6.2. uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok;
6.3. przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok;
6.4. przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
6.5. powierzenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C w miejscowości
Golub-Dobrzyń w związku z zaplanowaną budową ścieżki rowerowej.
7. Sprawy różne:
7.1. Pani Emilia Piotrowska z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami – zawiadomienie w sprawie podjęcia przez
Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwały nr XXXVI.2000.2017 z dnia 29 sierpnia
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki;
7.2. Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w GolubiuDobrzyniu – prośba o ponowne przeanalizowanie planu budżetowego jednostki
oraz o ujęcie i zwiększenie w planie budżetowym pozycji „wydatki na zakupy
inwestycyjne”;
7.3. Pani Iwona Lewandowska Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie
pracownika na stanowisku wychowawcy na umowę na zastępstwo;
7.4. Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie
w ramach prac interwencyjnych na stanowisko opiekuna dowozu;
7.5. Pan Stefan Borkowicz Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe
wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
oraz o rozważenie możliwości ufundowania kilku wyróżnień w postaci albumów
fotograficznych naszego Powiatu;
7.6. Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie
przeniesień między paragrafami w budżecie na rok 2018.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 115 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Protokół Nr 114/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
29 grudnia 2017 r. przedstawił Pan Andrzej Okruciński Przewodniczący Zarządu.
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Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego
przyjęcie.
Protokół Nr 114/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej
zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie
golubsko-dobrzyńskim w 2018 r.
Obowiązująca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie określa
szczegółowo zasad i kwot wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy przy
sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie
zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka.
Obecna sytuacja utrudnia Staroście realizację ustawowego obowiązku pozostawiając
swobodę i uznaniowość w zakresie zatrudnienia ww. osób.
W związku z powyższym, zostały opracowane i przyjęte do realizacji w 2018 r. zasady
zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej i w rodzinie zastępczej niezawodowej
w powiecie golubsko-dobrzyńskim, których przyjęcie gwarantuje równość i przejrzystość dla
zainteresowanych osób.
Ze względu na zmianę sytuacji rodzin zastępczych i zmianie przepisów prawnych dot.
wysokości stawki za 1 godzinę pracy w ramach umowy zlecenie, obowiązującą z dniem
1 stycznia 2018 r., zaistniała konieczność wprowadzenia zmian, a tym samym podjęcia
niniejszej uchwały.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 115/277/18 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad do pomocy
przy sprawowaniu i opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej
zawodowej i rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie golubskodobrzyńskim w 2018 r.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa materiałów
do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 r.”, a także
do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
zarząd może upoważnić pracownika starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
W związku z koniecznością zakupu materiałów drogowych, tj.:
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1) gryzy bazaltowe frakcji:
a) 2-5 mm w ilości – 800 ton;
b) 5-8 mm w ilości 500 ton;
2) kruszywo wapienne frakcji 0-31,5 mm w ilości – 400 ton;
3) gruz betony w ilości – 600 ton;
4) piasek 0/3 w ilości – 1000 ton;
których szacunkowy zakup wynosi 186.688,00 zł netto, tj. 43.298 euro, zachodzi konieczność
upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów drogowych na 2018
r, oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego
przetargu, przy czym – stosownie do przepisu art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie
powiatowym – dla skuteczności umowy potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub
osoby przez niego upoważnionej.
W/w materiały będą zakupywane sukcesywnie wg potrzeb do napraw i bieżących
remontów nawierzchni dróg powiatowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 115/278/18 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. „Dostawa materiałów do remontów dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2018 r.”, a także do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze
przeprowadzonego przetargu.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa emulsji
asfaltowej, mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na „gorąco” oraz mieszanki
mineralno – asfaltowej do stosowania na „zimno” na 2018 r.”, a także do zawarcia umowy
z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
zarząd może upoważnić pracownika starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
W związku z koniecznością zakupu materiałów drogowych, tj.:
1) emulsji asfaltowej w ilości 150 ton,
2) mieszanki mineralno – asfaltowej na „gorąco” w ilości -150 ton;
3) mieszanki mineralno – asfaltowej na „zimno” w ilości 200 ton
których szacunkowy zakup wynosi 367.050,00 zł netto, tj. 85.129 euro, zachodzi konieczność
upoważnienia Pana Mariusza Trojanowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę emulsji asfaltowej, mieszanki
mineralno – asfaltowej do stosowania na „gorąco” oraz mieszanki mineralno – asfaltowej
do stosowania na „zimno” na 2018 r, oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym
w drodze przeprowadzonego przetargu, przy czym – stosownie do przepisu art. 48 ust. 3
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ustawy o samorządzie powiatowym – dla skuteczności umowy potrzebna jest kontrasygnata
Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
W/w materiały będą zakupywane sukcesywnie wg potrzeb do napraw i bieżących
remontów nawierzchni dróg powiatowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 115/279/18 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na „gorąco”
oraz mieszanki mineralno – asfaltowej do stosowania na „zimno” na 2018 r.”, a także
do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2030
opracowany został w oparciu o przepis ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały i jej zmian należy wyłącznie do
Zarządu Powiatu. Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu
przedstawił uchwałą Zarządu nr 109/255/17 z dnia 8 listopada 2017 r. projekt uchwały WPF
roku wraz z projektem uchwały budżetowej:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
- Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiej – celem uchwalenia.
WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania
finansowego w samorządzie i ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami
publicznymi. Dokument ten pozwala na ocenę możliwości inwestycji jednostki oraz jej
zdolności kredytowej. Jest to dokument strategiczny, który ma wskazywać kierunki rozwoju
samorządu, terminy i sposób sfinansowania zadań priorytetowych.
Wymogi dotyczące opracowania WPF określone zostały w art. 226-230 ustawy
o finansach publicznych i wskazują, że prognoza winna być realistyczna i określać dla
każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody, wydatki, wyniki budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody oraz rozchody
budżetu, kwotę długu samorządu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
Wartości przyjęte w prognozie i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie
wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu samorządu.
W przypadku otrzymania przez powiat negatywnej opinii RIO w sprawie
prawidłowości planowanej kwoty długu, samorząd musi dokonać takich zmian,
aby zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy.
WPF jest dokumentem wieloletnim, którego po uchwaleniu nie można uchylić,
jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030.
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Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2018 rok.
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył uchwałą Zarządu nr 109/254/17
z dnia 8 listopada 2017 roku projekt uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2018 rok, działając na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych stanowiącego, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu
uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.
Stosownie do art. 239 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu GolubskoDobrzyńskiego powinna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego
do dnia 31 grudnia 2017 roku, a w szczególności w uzasadnionym przypadku nie później niż
do 31 stycznia 2018 roku.
Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości
rady powiatu należy uchwalenie budżetu powiatu.
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
opracowana jest w oparciu o wytyczne z Ministerstwa Finansów, informację o planowanych
na 2018 rok wstępnych kwotach subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz wynikających z projektu ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji
celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami realizowanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych
przedłożonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, a także w
oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego założenia do projektu
budżetu i kalkulację dochodów własnych. Do projektu uchwały Budżetowej załączono
ustawowo wymagane uzasadnienie w formie opisowej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2018 rok.
Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty GolubskoDobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za 2017 rok
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta
składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie
starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty GolubskoDobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za 2017 rok.
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Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego
stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi,
że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił szczegółowe warunki
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także
osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.
Uchwałą nr VIII/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. Rada Powiatu GolubskoDobrzyńskiego przyjęła zasady udzielania jednorazowych stypendiów dla uczniów. Przyjęte
zasady funkcjonowały przez kolejne 2 lata, jednakże z biegiem czasu zaszła konieczność
wprowadzenia zmian i modyfikacji, m.in. w zakresie możliwości nagradzania finalistów
olimpiad czy rozwiązywania problemu osiągnięć zespołowych, a także doprecyzowania
hierarchii olimpiad, konkursów, turniejów i innych.
Ze względu na ilość zmian, przygotowany został nowy projekt uchwały Rady Powiatu
wraz z regulaminem, który został przedłożony Radzie Powiatu celem uchwalenia.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego
stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
nr 2124C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ścieżki
rowerowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 12 pkt 8a ww. ustawy
podejmowane uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których
mowa w art. 5, należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.
Z kolei w myśl przepisu art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami
w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń planuje zrealizować zadanie pn: „Budowa ścieżki
rowerowej przy ul. Lipnowskiej – I etap” współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19./2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Planowana ścieżka rowerowa znajdować się będzie na terenie Miasta GolubiaDobrzynia, a niewielka jej część przebiegać będzie przez odcinek drogi powiatowej. Wobec
powyższego zasadnym jest powierzenie Gminie Miasto Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania
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publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C w miejscowości
Golub-Dobrzyń o powierzchni 5 metrów kwadratowych, stanowiących część działki nr 243,
obręb 6, w związku z planowaną przez Gminę budową ścieżki rowerowej.
Powierzenie prowadzenia zadania, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, a Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
nr 2124C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ścieżki
rowerowej.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił zawiadomienie Pani Emilii
Piotrowskiej z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń uchwały
nr XXXVI.2000.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu
zawiadomieniem.

Golubsko-Dobrzyńskiego

zapoznał

się

z

przedstawionym

Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Mariusza Trojanowskiego
Dyrektora Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o ponowne
przeanalizowanie planu budżetowego jednostki oraz o ujęcie i zwiększenie w planie
budżetowym pozycji „wydatki na zakupy inwestycyjne”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i wnosi o przedstawienie
informacji dotyczącej rozeznania cenowego odnośnie zakupu samochodu osobowodostawczego. Jednocześnie prosi o ustalenie i przedstawienie norm zużycia paliwa dla
samochodów będących na stanie jednostki. Ponadto Zarząd Powiatu informuje,
że po przeanalizowaniu planu budżetowego jednostki w chwili obecnej nie widzi potrzeby
jego zwiększenia.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Iwony Lewandowskiej
Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielgiem dotyczące
prośby o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisko wychowawcy
w ramach umowy na zastępstwo.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową sprawą i pozytywnie ustosunkował się
do złożonego wniosku.
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Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem dotyczące prośby o wyrażenie
zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na stanowisko opiekuna dowozu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową sprawą i wyraził zgodę na zatrudnienie
pracownika w ramach prac interwencyjnych.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Stefana Borkowicza Prezesa
Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu o wsparcie finansowe
wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego oraz
o ufundowanie kilku wyróżnień w postaci albumów fotograficznych naszego powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i rozpatrzył go pozytywnie
podejmując decyzję o przekazu kwoty w wysokości 500,00 zł oraz 5 albumów.
Ad. 7.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Małgorzaty Badźmirowskiej
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu wyrażenie zgody
na dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie na rok 2018.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową sprawą i wyraził pozytywną opinię
w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Ad. 8.
Przewodniczący Zarządu Powiatu w wolnych wnioskach przedstawił informacje
w zakresie działalności Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wielgiem
za rok 2017.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.
Przewodniczący Zarządu Powiatu w wolnych wnioskach przedłożył projekt uchwały
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w GolubiuDobrzyniu.
Niniejszy Regulamin wprowadza zasady wydatkowania środków publicznych
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w procedurach prowadzących poniżej,
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, ustalając jednocześnie dolny próg
stosowania Regulaminu na wyrażoną w złotych równowartość kwoty 2320 euro.
Regulamin określa jednoznacznie tryb postępowania w procedurach prowadzonych
powyżej wyrażonej w złotych równowartościowych kwoty 30 000 euro.

9

Powiatowe jednostki organizacyjne ze względu na posiadaną samodzielność
finansową regulują we własnym zakresie procedury wydatkowania środków finansowych
do 30 000 euro w granicach udzielanego upoważnienia podjętego stosowną uchwałą.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały
Nr 115/280/18 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1515 zamknął 115 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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