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1. Wstęp 

 

Raport o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego to przygotowywany po raz pierwszy za rok 

2018 coroczny dokument, który stanowi szczegółowe podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w minionym roku. Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym 

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Raportowi należy przypisad trzy 

zasadnicze funkcje: 

- sprawozdawczą, 

- partycypacyjną, 

- oceniającą. 

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadao i kompetencji organu 

wykonawczego samorządu, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku 

kalendarzowego. Sensem Raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących 

aktywności organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim przedstawienie tych 

informacji członkom organu stanowiącego. Przeprowadzają oni bowiem debatę nad tym 

dokumentem i na jego podstawie oceniają działalnośd organu wykonawczego.  

W odniesieniu do funkcji partycypacyjnej należy wskazad, że w debacie nad Raportem             

o stanie jednostki samorządu mogą zabierad głos jej mieszkaocy, których zgłoszenie zostało 

poparte przez odpowiednią liczbę mieszkaoców. W ten sposób tryb rozpatrywania raportu    

o stanie samorządu wiąże się z włączeniem mieszkaoców w proces decyzyjny zachodzący       

w jej organie stanowiącym i wzmacnia ich pozycję w stosunku do organów wspólnoty 

samorządowej. 

Zgodnie z art. 30a ust. 9 i 10 ustawy o samorządzie powiatowym po zakooczeniu debaty nad 

raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem 

Zarządowi wotum zaufania. Nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu. Rada Powiatu może 

odwoład Zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady. Funkcja 

oceniająca oznacza w szczególności, że Raport służy stworzeniu organowi stanowiącemu 
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podstaw do dokonania oceny całokształtu działalności organu wykonawczego w poprzednim 

roku kalendarzowym.  

Niniejszy Raport przedstawia informacje o Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim za rok 2018. 

Dane pochodzą ze zbiorów Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, 

spółki z o.o. oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Zarządzanie powiatem 

2.1.Zarząd 

W V kadencji samorządu powiatowego, w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

1. Andrzej Okrucioski – Przewodniczący Zarządu Powiatu; 

2. Franciszek Gutowski – Wicestarosta; 

3. Danuta Brzoskowska – Członek Zarządu; 

4. Jacek Foksioski – Członek Zarządu; 

5. Marian Wrzesioski – Członek Zarządu. 

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym Rada Powiatu powołała w dniu 19 listopada 2018 r. członków Zarządu 

uchwałami   Nr I/3/2018 – I/5/2018. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: 

1. Franciszek Gutowski - Starosta Golubsko-Dobrzyoski - Przewodniczący Zarządu Powiatu; 

2. Danuta Malecka - Wicestarosta Golubsko-Dobrzyoski - Wiceprzewodnicząca Zarządu 

Powiatu; 

3. Danuta Brzoskowska - Członek Zarządu; 

4. Jacek Foksioski - Członek Zarządu; 

5. Roman Mirowski - Członek Zarządu. 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Do zadao Zarządu Powiatu należy           

w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady;  

2) wykonywanie uchwał rady;  

3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju;  



5 

 

4) gospodarowanie mieniem powiatu;  

5) wykonywanie budżetu powiatu;  

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;  

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

Swoje zadania Zarząd wykonuje za pośrednictwem Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym 

pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również 

nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa. 

Do zakresu zadao i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa należy: 

1) nadzorowanie działao Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników wydziałów 

i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu; 

2) ogłaszanie uchwał organów Powiatu i sprawozdao z wykonania budżetu Powiatu; 

3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej; 

4) upoważnianie Wicestarosty i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego 

imieniu decyzji, o których mowa w pkt 3; 

5) wykonywanie uprawnieo zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem ich zatrudniania i zwalniania; 

6) realizowanie  polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie; 

7) ustalanie i zmiana zakresów czynności i odpowiedzialności między Wicestarostą, 

Sekretarzem i Skarbnikiem; 

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa; 

9) wykonywanie zadao obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) wykonywanie innych zadao zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady 

i Zarządu oraz wynikających z postanowieo Statutu. 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje wyznaczone zakresem przez Starostę.            

Do kompetencji Wicestarosty należy w szczególności: 

1) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty; 

2) proponowanie i inicjowanie rozwiązao w zakresie funkcjonowania podporządkowanych 

mu wydziałów; 
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3) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej       

na podstawie upoważnieo udzielonych przez Starostę. 

Katarzyna Orłowska – Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa pod 

względem techniczno-organizacyjnym i w tym zakresie nadzoruje działalnośd wszystkich 

wydziałów. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności: 

1) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadao w Starostwie; 

2) proponowanie i inicjowanie rozwiązao w zakresie funkcjonowania wydziałów; 

3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących 

struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych; 

4) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych 

z organizacją posiedzeo Zarządu; 

5) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady 

projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd; 

6) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej       

na podstawie upoważnieo udzielonych przez Starostę; 

7) nadzorowanie procesu informatyzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz 

gospodarki powierzchnią użytkową siedziby Starostwa; 

8) prowadzenie rozdziału korespondencji wpływającej do Starostwa; 

9) koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Starostwie oraz w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu; 

10) koordynowanie szkoleo, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników 

Starostwa; 

11) kierowanie pracą Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych; 

12) wykonywanie innych zadao powierzonych przez Starostę. 

Do kompetencji Skarbnika (Zbigniew Szyjkowski) należy w szczególności: 

1) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami prawa finansowego 

i uchwałami Rady; 

2) opracowywanie zbiorczych sprawozdao finansowych z wykonania budżetu i ich analiz; 

3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości; 

4) nadzór nad realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania; 
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5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązao 

finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnieo innym osobom do dokonywania 

kontrasygnaty na czas swojej nieobecności; 

6) wnioskowanie o upoważnienie pracowników Wydziału Finansowego do wydawania 

w imieniu Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej; 

7) kierowanie Wydziałem Finansowym przy pomocy Głównego Księgowego Starostwa; 

8) wykonywanie innych zadao powierzonych przez Starostę. 

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego w 2018 roku podjął łącznie 88 uchwał.  

W tym 71 zostało podjętych podczas V kadencji, pozostałe 17 uchwał zostało podjętych          

w trakcie VI kadencji. Uchwały podjęte w 2018 r. zostały przekazane do realizacji                     

do odpowiedniego organu, tj. wydziału Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu lub 

kierowników jednostek organizacyjnych. 

2.2. Rada Powiatu 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu jest organem stanowiącym          

i kontrolnym.  

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym do właściwości Rady należy: 

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;  

2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;  

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego 

głównym księgowym budżetu Powiatu;  

4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdao       

z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej;  

5) uchwalanie budżetu Powiatu;  

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały              

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu;  

7) rozpatrywanie Raportu o stanie Powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu z tego tytułu; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych 

ustawami;  

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:  
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a. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile 

ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Powiatu jest wymagana również 

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomośd; do czasu określenia 

zasad Zarząd może dokonywad tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Powiatu,  

b. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,  

c. zaciągania długoterminowych zobowiązao zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1),  

d. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 

przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeo udzielanych przez Zarząd 

w roku budżetowym,  

e. zobowiązao w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej 

granicę ustaloną corocznie przez Radę,  

f. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeo, fundacji i spółdzielni oraz ich 

rozwiązywania lub występowania z nich,  

g. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz 

określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji,  

h. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością 

wydzielenia majątku, 

i. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich    

w majątek;  

10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadao z zakresu administracji rządowej oraz 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadao publicznych, o których mowa w art. 5;  

11) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągad zobowiązania;  

12) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych 

paostw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeo społeczności lokalnych;  

13) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeostwa obywateli i porządku publicznego;  
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14) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy;  

15) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju;  

16) dokonywanie oceny stanu bezpieczeostwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu;  

17) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu;  

18) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;  

19) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 

Rady Powiatu. 

Mieszkaocy od 2018 roku w głosowaniu powszechnym wybierają spośród kandydatów          

17 radnych na pięcioletnią kadencję. 

Skład Rady Powiatu 

Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego kadencji 2014-2018 

1.  Beyger Marek Ryszard 

2.  Boluk-Sobolewski Jacek Jerzy 

3.  Brzoskowska Danuta Wioletta 

4.  Cybulski Janusz Jacek 

5.  Foksioski Jacek Rafał 

6.  Gutowski Franciszek 

7.  Mirowski Roman- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

8.  Molendowski Jarosław Tomasz 

9.  Okrucioski Andrzej 

10. Szałwioska Aleksandra 

11. Szlejer Sławomir Jarosław – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

12. Szreter Filip 

13. Falkowski Jarosław – wygaszenie mandatu/Tyborowska Teresa Wiesława – wstąpienie    

w miejsce wygasłego mandatu 

14. Winiarski Zbigniew 

15. Wiśniewska Maria Anna – Przewodnicząca Rady Powiatu 
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16. Wrzesioski Marian Mieczysław 

17. Zwolioski Tomasz Marek 

Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego kadencji 2018-2023 

W roku 2018 w wyborach samorządowych uprawnionych do głosowania było 35 978 osób. 

W głosowaniu wzięło udział 20 159 wyborców, co stanowi 56,03% uprawnionych                   

do głosowania. W sumie oddano 19 030 ważnych głosów. W wyniku głosowania wybranych 

zostało 17 radnych. 

1. Grabowski Andrzej Antoni - Przewodniczący Rady Powiatu 

2.      Borkowicz Stefan Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

3.      Wrzesioski Marian Mieczysław - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

4.      Adamiak Wojciech  

5.      Brzoskowska Danuta Wioletta  

6.      Foksioski Jacek Rafał  

7.      Gutmaoski Mieczysław 

8.      Gutowski Franciszek  

9.      Jarmuła Barbara Jadwiga 

10.    Kwiatkowski Wojciech Andrzej  

11.    Malecka Danuta 

12.    Mirowski Roman 

13.    Młodziankiewicz Wiesław Stanisław 

14.    Molendowski Jarosław Tomasz  

15.    Ratyoski Roman Piotr   

16.    Warnel Zbigniew Dariusz  

17.    Zwolioski Tomasz Marek  

Skład osobowy stałych Komisji Rady Powiatu 

Zgodnie z § 44 Statutu Powiatu do zadao Komisji stałych należy: 

1) stała, merytoryczna i koncepcyjna praca w zakresie spraw, dla których Komisja została 

powołana; 

2) opracowywanie projektu planu pracy Komisji na dany rok i jego realizacja; 

3) opiniowanie projektów uchwał Rady skierowanych do Komisji przez Przewodniczącego 

Rady; 
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4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady; 

5) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub 

Przewodniczącego Rady. 

1. KOMISJA REWIZYJNA: 

1) Zbigniew Warnel - przewodniczący Komisji 

2) Barbara Jarmuła 

3) Tomasz Zwolioski 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalnośd Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych 

pod względem: 

1) zgodności z prawem; 

2) celowości; 

3) rzetelności; 

4) gospodarności. 

 

2. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: 

1) Wojciech Adamiak – przewodniczący Komisji 

2) Tomasz Zwolioski – wiceprzewodniczący Komisji 

3) Barbara Jarmuła  

Komisja skarg, wniosków i petycji bada zasadnośd skarg, wniosków i petycji, do rozpatrzenia 

których właściwa jest Rada. 

 

3. KOMISJA OCHRONY  ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY I ROZWOJU: 

1) Tomasz Zwolioski – przewodniczący Komisji 

2) Roman Ratyoski – wiceprzewodniczący Komisji 

3) Wojciech Kwiatkowski 

4) Jarosław Molendowski 

5) Jacek Foksioski  

Przedmiotem działania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i 

Rozwoju są sprawy z zakresu: 

1) rolnictwa i leśnictwa; 

2) ochrony środowiska i przyrody; 



12 

 

3) bezpieczeostwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu; 

4) transportu i dróg powiatowych; 

5) bezpieczeostwa publicznego oraz przeciwpożarowego; 

6) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeo użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracji; 

7) sytuacji na rynku pracy w powiecie; 

8) opiniowania projektów uchwał dotyczących tematyki działania komisji; 

9) inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb. 

 

4. KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I TURYSTYKI: 

1) Wiesław Młodziankiewicz – przewodniczący Komisji 

2) Danuta Brzoskowska – wiceprzewodnicząca Komisji 

3) Jarosław Molendowski 

4) Stefan Borkowicz 

Przedmiotem działania stałej Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki są sprawy z zakresu: 

1) promocji i ochrony zdrowia; 

2) pomocy społecznej; 

3) sportu i turystyki; 

4) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

5) bezpieczeostwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu; 

6) opiniowania projektów uchwał dotyczących tematyki działania komisji; 

7) inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb. 

 

5. KOMISJA OŚWIATY I KULTURY: 

1) Barbara Jarmuła – przewodnicząca Komisji 

2) Mieczysław Gutmaoski – wiceprzewodniczący Komisji 

3) Wojciech Adamiak 

4) Stefan Borkowicz 

Przedmiotem działania stałej Komisji Oświaty i Kultury są sprawy z zakresu: 

1) edukacji publicznej; 

2) kultury; 

3) realizacji zadao oświatowych Powiatu; 
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4) analizowania funkcjonowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat; 

5) opiniowania projektów uchwał dotyczących tematyki działania komisji; 

6) inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb. 

 

6. KOMISJA BUDŻETOWA I SAMORZĄDOWA: 

1) Roman Ratyoski – przewodniczący Komisji 

2) Mieczysław Gutmaoski – wiceprzewodniczący Komisji 

3) Zbigniew Warnel 

4) Marian Wrzesioski 

5) Wojciech Kwiatkowski 

6) Roman Mirowski 

Przedmiotem działania stałej Komisji Budżetowej i Samorządowej są sprawy z zakresu: 

1) opiniowania projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich zmian; 

2) opiniowania projektów uchwał dotyczących budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej 

oraz pozostałych spraw finansowych; 

3) bieżące monitorowanie budżetu; 

4) inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb. 

W roku 2018 podjęto łącznie 85 uchwał, które przekazano do dalszej realizacji:  

- Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego w liczbie 57; 

- Przewodniczącemu Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego w liczbie 8; 

- Staroście Golubsko-Dobrzyoskiemu w liczbie 3; 

- Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w liczbie 1; 

- Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w liczbie 1; 

Ponadto 15 uchwał podjętych zostało celem zakooczenia toku postępowania            

np. przyjęcia sprawozdania z działalności instytucji powiatowych.  

W minionym roku wpłynęły 3 petycje od mieszkaoców, poruszające problematykę stanu 

dróg powiatowych. Petycje w ustawowym terminie rozpatrzono.    
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2.3 Starostwo Powiatowe 

Starostwo Powiatowe,  jako powiatowa jednostka organizacyjna,  realizuje zadania należące 

do samorządu powiatowego. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, 

regulaminu organizacyjnego oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Zarząd. 

Kierownikiem Starostwa jest Przewodniczący Zarządu. Zadaniem Starostwa jest zapewnienie 

pomocy organom Powiatu w wykonywaniu ich zadao. Starostwo wykonuje: 

1) określone ustawami: 

a) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, 

b) zadania z zakresu administracji rządowej, 

c) inne zadania; 

2) zadania powierzone w drodze porozumieo zawartych z organami administracji rządowej 

lub samorządowej; 

3) zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu. 

Do wspólnych zadao wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy należy: 

1) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdao i analiz na sesje Rady, 

posiedzenia Zarządu oraz na  potrzeby  Starosty; 

2) realizacja zadao wynikających z uchwał Rady i Zarządu; 

3) udział w posiedzeniach  Rady i Komisji zgodnie z dyspozycją Starosty; 

4) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeo rozwojowych Powiatu; 

5) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu; 

6) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw 

Społecznych interpelacji i wniosków radnych; 

7) rozpatrywanie petycji wpływających do organów Powiatu; 

8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach 

indywidualnych oraz wykonywanie zadao wynikających z przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

9) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz stanowisk pracy 

i podejmowanie działao na rzecz usprawnienia pracy Starostwa; 

10) wykonywanie zadao kontroli zarządczej w zakresie działania wydziału lub stanowiska 

pracy i obowiązujących przepisów prawnych; 
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11) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadao inwestycyjnych 

i remontów; 

12) wykonywanie zadao wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz 

współpraca z merytoryczną komórką w zakresie przygotowywania opisu przedmiotu 

zamówienia; 

13) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie reagowania kryzysowego i ochrony 

ludności; 

14) wykonywanie zadao obronnych planowanych do realizacji w okresie pokoju, 

w warunkach zagrożenia bezpieczeostwa paostwa i w czasie wojny; 

15) współdziałanie w poszukiwaniu programów operacyjnych i projektów adresowanych   

do samorządu powiatowego wspieranych środkami pozabudżetowymi; 

16) współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu wykonywania zadao publicznych; 

17) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych w zakresie organizacji 

imprez i uroczystości; 

18) wykonywanie zadao wynikających z ustaw o dostępie do informacji publicznej, 

o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych; 

19) przestrzeganie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego 

wykazu akt; 

20) przygotowywanie w ramach właściwości wydziału materiałów informacyjnych 

wymaganych przepisami prawa do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

stronie internetowej Starostwa; 

21) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych,  zamówieniach publicznych, innymi ustawami 

regulującymi te kwestie oraz uregulowaniami wewnętrznymi; 

22) ustalanie zakresów czynności podległym pracownikom oraz udzielanie im urlopów 

wypoczynkowych; 

23) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników; 

24) wykonywanie na polecenie Starosty innych zadao nie objętych zakresem działania 

wydziału, biura lub stanowiska pracy; 

25) realizacja obowiązków informacyjnych  w celu prawidłowego wykonywania  zadao przez 

Inspektora Ochrony  Danych w szczególności w następujących  zakresach: 

a) spraw pracowniczych: 
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- zatrudnienia nowego pracownika (osoby upoważnionej), 

- zwolnienia pracownika (osoby upoważnionej), 

- skarg (związanych z przetwarzaniem danych osobowych) pracowników lub byłych 

pracowników, 

- zamiarze udostępnienia danych osobowych pracowników podmiotom zewnętrznym, 

b) podmiotów zewnętrznych: 

- zamiarze zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym (jeżeli umowa przewiduje przepływ 

danych osobowych), 

-  zamiarze zmiany podmiotu zewnętrznego przetwarzającego dane osobowe, 

- postępowania przedstawicieli podmiotów zewnętrznych niezgodnym  z zasadami 

bezpieczeostwa opisanymi na szkoleniu, 

- przydzielania  zdalnych dostępów do systemów informatycznych przedstawicielom firm 

zewnętrznych, 

c) stron  internetowych: 

- zamiarze zmiany lub uruchomienia nowego hostingu serwisów www zbierających lub 

przesyłających dane osobowe, 

- zamiarze uruchomienia nowej strony internetowej lub  modyfikowania funkcjonalności już 

istniejącej (jeżeli dochodzi do przepływu danych za ich pośrednictwem), 

- zamiarze przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem stron 

internetowych w innym celu niż to wynika z „ klauzul zgody”, 

d) działao  marketingowych  i promocyjnych: 

- zamiarze zorganizowania konkursu, programu lojalnościowego lub innych  działao 

marketingowych lub promocyjnych wymagających przetwarzania danych osobowych, 

- zamiarze nawiązania współpracy z podmiotem zewnętrznym w zakresie marketingu lub 

promocji (związanym z przetwarzaniem danych osobowych), 

e) usuwania danych: 

- zamiarze usunięcia większej ilości danych osobowych (zarówno wersja papierowa, jak          

i system informatyczny), 

- zamiarze przekazania nośników elektronicznych (komputerów/laptopów) zawierających 

dane osobowe podmiotom zewnętrznym (np. celem ich naprawy), 

- niewłaściwym  usuwaniu danych osobowych przez współpracowników  (zwykłe śmietniki), 

zepsutym sprzęcie do niszczenia dokumentów, 
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f) incydentów  bezpieczeostwa: 

- wycieku, utracie (zagubieniu) lub  udostępnieniu  danych osobowych osobie  

nieupoważnionej, 

- wycieku, utracie (zagubieniu) lub udostępnieniu osobie nieupoważnionej  danych 

osobowych przez podmiot zewnętrzny (kontrahenta), 

- nie działającym zabezpieczeniu danych osobowych (np. niszczarki do dokumentów, 

zagubione klucze, ujawnione i nie zmienione hasła dostępowe, itp.), 

- nie stosowaniu  się do procedur bezpieczeostwa (np. polityka czystego biurka, polityka 

czystego ekranu, polityka kluczy, itp.), 

g) skarg i sygnalizacji: 

- wszelkich skargach  osób fizycznych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych, 

- wszelkich pismach  przychodzących od jakichkolwiek organów lub urzędów w zakresie 

ochrony danych osobowych, 

- wszelkiej korespondencji przychodzącej od podmiotów zewnętrznych w zakresie 

wątpliwości (zgodności) działao z przepisami ochrony danych osobowych, 

h) okresowych  kontroli: 

- współudział w okresowych kontrolach (sprawdzeniach) przestrzegania procedur opisanych 

w dokumentacji wewnętrznej, 

- składanie wyjaśnieo, udostępnianie dokumentów oraz systemów informatycznych            

do kontroli (sprawdzenia), 

i) zamiar przeprowadzki, uruchomienia lub zlikwidowania wydziału/biura/stanowiska,        

itp.,  w którym  były przetwarzane dane osobowe. 

Organizację wewnętrzną Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu określa regulamin 

organizacyjny. W omawianym okresie  organizacja Starostwa Powiatowego w Golubiu-

Dobrzyniu funkcjonowała w oparciu o uchwałę nr 114/276/17 Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz uchwałę nr 126/305/18 Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu  

organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  Golubiu-Dobrzyniu.  
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W Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2018 funkcjonowało: 9 wydziałów 

oraz Biuro Prawne, Biuro Informatyki, Bezpieczeostwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego, 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówieo Publicznych i Pozyskiwania Środków 

Finansowych Zewnętrznych, Geodeta Powiatowy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 

Pełnomocnik ds.  Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych,  Stanowisko 

ds. Kadr, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Pion Ochrony. W strukturze 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych znajdowało  się  Archiwum Zakładowe. 

Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. wynosił ogółem 70 etatów, w tym 67 pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (w tym 15 osób na stanowiskach 

kierowniczych) oraz 3 osoby na stanowiskach pomocy i obsługi. Spośród pracowników  

administracyjnych  zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu 

wykształcenie wyższe  posiada  61 osób, 4 pracowników uzyska wykształcenie wyższe            

w 2019 r. 

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 
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Od 2003 r. Powiat Golubsko-Dobrzyoski  współpracuje z Rejonem Plunge na Litwie. Podstawą 

współpracy  jest uchwała nr IX/45/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia               

29 września 2003 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy  Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego (Polska) z rejonem Plunge (Litwa).   

W ramach współpracy realizowana jest wymiana młodzieży oraz różnych grup zawodowych. 

Uczestnicy wymian mają możliwośd zapoznania się m.in. z tradycją, kulturą i zwyczajami obu 

krajów, a także funkcjonowaniem  samorządu, instytucji paostwowych oraz organizacji 

pozarządowych. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski jest członkiem stowarzyszeo samorządowych, tj.: 

     - Związek Powiatów Polskich, 

     - Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

     - Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, 

     - Stowarzyszenie Golubsko-Dobrzyoska Organizacja Turystyczna, 

     - Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie  „Europa Kujaw i Pomorza”, 

     - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. 

 

W zakresie realizacji zadao dotyczących gospodarki nieruchomościami, ewidencją gruntów        

i budynków Starostwo Powiatowe w roku 2018: 

1) wprowadziło 2 313 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, 

2) wydało 3 060 wypisów, wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów                     

i budynków, 

3) wydało 5 decyzji administracyjnych (w sprawach regulacji stanów prawnych 

nieruchomości, z zakresu odszkodowao za wywłaszczone nieruchomości, klasyfikacji 

gruntów), 

4) zaktualizowało  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla 37 działek, 

5) uregulowało  stan prawny dla 4 działek,  

6) zorganizowało  2 przetargi na zbycie nieruchomości (Białkowo),  

7) zrealizowało  1 bezprzetargową sprzedaż - (ul. Słuchajska dz. nr 2/9). 

Starosta jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji,                                

do którego właściwości, należą  sprawy określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
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budowlane i  niezastrzeżone  do  właściwości  innych organów. Starosta Golubsko-

Dobrzyoski, działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, wykonuje swoje 

zadania przy pomocy Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Do najważniejszych zadao w tym zakresie należy:  

 wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;  

 wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę; 

 przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;  

 stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę; 

 prowadzenie postępowao w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych;  

 uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania  przez organ nadzoru 

budowlanego decyzji nakładającej na inwestora obowiązek sporządzenia                              

i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, w przypadku istotnego odstąpienia 

od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia                   

na budowę;  

 wydawanie i opieczętowywanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki;  

 przyjmowanie zgłoszeo budowy, przebudowy lub wykonywania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę;  

 przyjmowanie zgłoszeo rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia 

na rozbiórkę; 

 przyjmowanie zgłoszeo dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części; 

 wydawanie z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia                   

na budowę, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza 

możliwośd wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

 przenoszenie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec 

którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby; 
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 egzekwowanie obowiązku wykonania rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce 

tymczasowego obiektu budowlanego; 

 wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg 

powiatowych i gminnych; 

 stwierdzanie, w formie zaświadczenia spełnienia wymagao samodzielnego lokalu 

mieszkalnego, a także lokalu o innym przeznaczeniu, dla potrzeb ustanowienia odrębnej 

własności tych lokali;  

 prowadzenie w formie elektronicznej, w systemie  RWDZ, rejestru wniosków                       

o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeo 

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a  ustawy – Prawo budowlane; 

 przekazywanie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego: kopii ostatecznych 

decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii 

ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym 

projektem, kopii innych decyzji, postanowieo i zgłoszeo wynikających z przepisów prawa 

budowlanego;  

 uczestniczenie, na wezwanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego                   

w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów    

i informacji związanych z tymi czynnościami;  

 rozstrzyganie na wniosek inwestora, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia                 

do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, a w przypadku 

uznania zasadności wniosku inwestora jednoczesne określanie granic niezbędnej 

potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 

 

Wyniki działania Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego jako organu administracji 

architektoniczno-budowlanej w 2018 roku: 

 wydane decyzje o pozwoleniu na budowę …………………………………………………………….335 

 wydane decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę …………………………………………………………….14 

 wydane decyzje o zmianie pozwolenia na budowę ………………………………………………….37 

 wydane decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę, na rzecz innego podmiotu 

oraz o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego 

organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby …………………………………………………..27 
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 wydane decyzje odmawiające udzielenia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ……….6 

 uchylone decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania  przez organ 

nadzoru budowlanego decyzji nakładającej na inwestora obowiązek sporządzenia       

i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, w przypadku istotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę ……………………………………………………………………………………………1 

 prowadzone postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych …………………………………………………………………………………………4 

 wydane i opieczętowane dzienniki budowy, montażu i rozbiórki ………………………….373 

 wydane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ……………………………..2 

 przyjęte zgłoszenia  budowy i przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b     

i 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane (tzw. zgłoszenia                  

z projektem budowlanym) ……………………………………………………………………………………..21 

 przyjęte zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozbiórki niewymagającej pozwolenia                   

na rozbiórkę oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 683 

 wydane z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia              

na budowę, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza 

możliwośd wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót 

budowlanych ……………………………………………………………………………………………………….440 

 niesione, w drodze decyzji sprzeciwy do zgłoszenia budowy lub wykonywania robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, rozbiórkę oraz zmianę 

sposobu użytkowania obiektu lub jego części ………………………………………………………….3 

 wyegzekwowany obowiązek rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce 

tymczasowego obiektu budowlanego ……………………………………………………………………..4 

 wydane zaświadczenia stwierdzające spełnienie wymagao samodzielnego lokalu 

mieszkalnego, a także lokalu o innym przeznaczeniu, dla potrzeb ustanowienia 

odrębnej własności ………………………………………………………………………………………………..64 
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 prowadzone  dane  do  systemu  elektronicznego  RWDZ  z  rejestru  wniosków            

o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeo 

budowy,  o  której  mowa  w  art.  29 ust. 1 pkt  1a,  2b  i  19a   ustawy  –  Prawo 

budowlane …………………………………………………………………………………………………………..654 

Liczba wydanych w 2018 roku pozwoleo na budowę i dokonanych zgłoszeo z projektem 

budowlanym wyniosła łącznie 356, co oznacza wzrost o 9,2 % w stosunku do 2017 roku 

(326). Największy udział w ogólnej liczbie wydanych pozwoleo na budowę i dokonanych 

zgłoszeo z projektem budowlanym mieli inwestorzy indywidualni, na czele z budownictwem 

mieszkaniowym jednorodzinnym i zagrodowym oraz towarzyszącymi temu budownictwu 

elementami infrastruktury technicznej i urządzeo budowlanych 267. Dla pozostałej grupy 

inwestorów, wśród których wymienid należy: jednostki samorządu terytorialnego realizujące 

głównie inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego                           

i budownictwa infrastrukturalnego, np. drogi gminne i powiatowe, sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne i cieplne oraz przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu sieci 

przesyłowych, budownictwa usługowego i produkcyjnego, liczba wydanych pozwoleo na 

budowę i zgłoszeo z projektem budowlanym wyniosła 89, w tym 1 budynek mieszkalny 

wielorodzinny z 12 mieszkaniami.  

W 2018 roku wzrosła również liczba dokonanych zgłoszeo budowy lub wykonywania robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 

ustawy – Prawo budowlane, a objętych obowiązkiem zgłoszenia. W analizowanym okresie 

liczba ta wyniosła - 683 zgłoszenia, co oznacza wzrost o 4,8 % w stosunku do 2017 roku 

(652). 

Podkreślid przy tym należy, że rozwój budownictwa w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim                         

jest istotnym środkiem jego ożywienia gospodarczego, społecznego i ekonomicznego. 

Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa budownictwo mieszkaniowe. W 2018 roku wydano 

132 pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, co stanowi 37,1 % ogólnej liczby 

wydanych pozwoleo na budowę i dokonanych zgłoszeo z projektem budowlanym. Także,       

w tej grupie działalności odnotowano wzrost o ponad 30,7 %w stosunku do 2017 roku (101). 

Realizacją zadao związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem 

dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji 

i zezwoleo w krajowym transporcie drogowym, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów 
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i ośrodkami szkolenia kierowców, a także zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych 

i gminnych w Powiecie zajmuje się Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg. W roku 2018       

w przedmiotowym zakresie: 

 wydano decyzji administracyjnych ………………………………………………………………………7848 

 wydano zaświadczeo ………………………………………………………………………………………………63 

 załatwiono spraw ……………………………………………………………………………………………..13 476 

 podjęto uchwał …………………………………………………………………………………………………………2 

 zrealizowano uchwał ………………………………………………………………………………………………..2 

W ramach realizowanych w Starostwie procedur zamówieo publicznych w roku 2018 

przeprowadzono 17 procedur powyżej 30 000 euro oraz 3 procedury poniżej 30 000 euro.  

Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych na zadania o wartości powyżej 

30 000 euro: 

1) przebudowa dróg powiatowych polegających na budowie chodników wzdłuż dróg 

powiatowych na terenie gminy Zbójno (Częśd I Zamówienia - wartośd zawartej umowy 

65.502,12 zł, Częśd II Zamówienia - wartośd zawartej umowy 62.745,94 zł); 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite – Skępsk - Golub-Dobrzyo – 

wykonanie chodnika przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyo (wartośd 

zawartej umowy 199.125,79 zł); 

3) przebudowa drogi nr 2118 C Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem (unieważnienie, 

najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył                    

na realizację); 

4) przebudowa drogi nr 2118 C Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem (unieważnienie, 

najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył                     

na realizację); 

5) przebudowa drogi powiatowej nr 2106 C w m. Wielka Łąka w km 0+000 – 0+400 

(wartośd zawartej umowy 247.123,41 zł); 

6) przebudowa drogi nr 2118 C Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem (unieważnienie,           

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty); 

7) poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Powiatowa Placówka 

Opiekuoczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny 
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Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 (Częśd I Zamówienia - 

unieważnienie, w postępowaniu nie złożono żadnej oferty; Częśd II Zamówienia - 

unieważnienie, najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na realizację); 

8) przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą ambulansu sanitarnego typu „C”           

z wyposażeniem (wartośd zawartej umowy 437.184,54 zł); 

9) dostawa sprzętu IT i akcesoriów oraz oprogramowania na potrzeby Placówki 

Opiekuoczo-Wychowawczej o Specjalizacji Terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu 

(wartośd zawartej umowy 32.065,00 zł); 

10) przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych (Częśd I Zamówienia -  wartośd 

zawartej umowy 472.295,40 zł, Częśd II Zamówienia - wartośd zawartej umowy               

258 066,30 zł , Częśd III Zamówienia - wartośd zawartej umowy 118.731,90 zł , Częśd IV 

Zamówienia - wartośd zawartej umowy 803 460,60 zł, Częśd V Zamówienia - wartośd 

zawartej umowy 132.960,88 zł, Częśd VI Zamówienia - wartośd zawartej umowy             

449.078,63 zł); 

11) poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Powiatowa Placówka 

Opiekuoczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny 

Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8 (Częśd I Zamówienia -  

wartośd zawartej umowy 1.935.962,88 zł, Częśd II Zamówienia - wartośd zawartej 

umowy 1.049 000,00 zł); 

12) przebudowa drogi nr 2118 C Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem (unieważnienie, 

najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył                    

na realizację); 

13) dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.01.2019 r.                    

do 31.12.2019 r. (wartośd zawartej umowy 177 324,93 zł); 

14) przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2131C, 2133C, 2124C (Częśd I 

Zamówienia wartośd zawartej umowy 576.881,88 zł , Częśd II Zamówienia - wartośd 

zawartej umowy 594.231,20 zł, Częśd III Zamówienia - wartośd zawartej umowy                 

1.204 902,53 zł); 

15) digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie  baz danych BDOT500 i GESUT oraz 

przeprowadzenie działao harmonizujących  zbiory danych Powiatu Golubsko-
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Dobrzyoskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 

(wartośd zawartej umowy 1.959 998,85 zł); 

16) kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na II części 

(Częśd I Zamówienia - wartośd zawartej umowy 138.483,00 zł, Częśd II Zamówienia - 

wartośd zawartej umowy 84.033,00 zł); 

17) udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego związanego z realizacją inwestycji (wartośd zawartej 

umowy 875.485,81 zł). 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych na zadania o wartości poniżej 

30 000 euro: 

1) zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Golubiu-Dobrzyniu; 

2) zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem wyposażenia sali doświadczania 

świata do Powiatowej Placówki Opiekuoczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-

Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu; 

3) zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD na wyposażenie Powiatowej Placówki 

Opiekuoczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-

Dobrzyniu. 

2.4 Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego 
 

Swoje zadania Powiat Golubsko-Dobrzyoski realizuje przy pomocy: 

a) jednostek  organizacyjnych: 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 

 Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu 

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu 

 Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 

 Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 

 Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim 

 Zespołu  Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu 
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 Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu 

 Specjalnego  Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wielgiem 

 Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 

 Powiatowej Placówki Opiekuoczo-Wychowawczej w Wielgiem 

 Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

 Powiatowego  Środowiskowego Domu  Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu 

 Powiatowej Placówki Opiekuoczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-

Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu 

b) „Szpitala Powiatowego” Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu 

3. Demografia 
 

Zmiany struktury demograficznej mają głęboki wpływ na każdą sferę samorządowego życia – 

mogą byd źródłem zmian pozytywnych (zmniejszenie przeładowania klas szkolnych, 

zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, czy kulturalnych), ale również negatywnych 

(wolniejsze dostosowywanie się sektora usług wobec zwiększającej się dysproporcji ludności 

względem wieku). Są one również najtrudniejsze do regulowania, ponieważ wiążą się            

ze splotem różnych czynników – od kulturowych domaterialnych, poziomem poczucia 

egzystencjonalnego bezpieczeostwa, itp. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan            

na dzieo 30 czerwca 2018 roku – brak danych na dzieo 31 grudnia), zamieszkiwało 45 219 

mieszkaoców, z czego 22 419 osób to mężczyźni (49,58%), natomiast 22 800 to kobiety 

(50,42%). 
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Wpływ na liczbę ludności w Powiecie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt 

odpływu mieszkaoców z terenu Powiatu ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego 

rozwoju i oznacza koniecznośd podjęcia działao mających na celu przeciwdziałanie takiemu 

trendowi. W pierwszym półroczu roku na pobyt stały zameldowało się 233 nowych 

mieszkaoców, którzy dotychczas nie zamieszkiwali na terenie Powiatu (migracje 

wewnątrzkrajowe i zagraniczne), natomiast wymeldowało się 291 dotychczasowych 

mieszkaoców. Przyrost naturalny w tym okresie wyniósł - 12 osoby. 

4. Finanse Powiatu 

4.1 Dochody i wydatki powiatu 

Polityka finansowa Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego realizowana jest w oparciu o uchwałę 

budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Powiatu, która określa źródła dochodów oraz 

kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji wieloletnich oparta jest                          

o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik        

do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. 

Pozycję finansową Powiatu określa wysokośd osiąganych dochodów budżetowych. 

Najwyższy udział w dochodach budżetowych mają subwencje oraz udział w podatkach          
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od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej.  Nie bez znaczenia pozostają także dochody majątkowe, w tym pozyskane środki 

zewnętrzne z Unii Europejskiej i środki krajowe. 

Budżet Powiatu na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 49 392 272,15 zł oraz wydatki                

w kwocie 55 909 652,84 zł. Zaplanowane kwoty zostały zrealizowane: 

 Dochody w kwocie 47 328 122,62 zł, tj. 95,82%, 

 Wydatki w kwocie 49 857 831,14 zł, tj. 89,18%. 

Budżet został zrealizowany z deficytem w wysokości 2 529 708,52 zł. Prognoza nadwyżki          

na najbliższe lata: 

2019 rok – 8.033.066,00 zł 

2020 rok  + 1.800.000,00 zł 

2021 rok  + 1.800.000,00 zł 

2022 rok  + 1.800.000,00 zł 

2023 rok  + 1.800.000,00  zł 

2024 rok  + 1.800.000,00  zł 

2025 rok  + 1.800.000,00  zł  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkaoca wynosiły 1 046,62 zł, natomiast wydatki                    

w przeliczeniu na 1 mieszkaoca wynosiły 1 102,59 zł. 

Wolne środki – ogółem 3.237.380,69 zł, w tym środki wykorzystane na pokrycie deficytu – 

1.617.380,69 zł, kwota 1.620,000,00 zł przeznaczona została na rozchody budżetu (spłatę 

zadłużenia). 

Struktura dochodów Powiatu 

Niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem powiatów w Polsce daje niewielką 

podstawę do kształtowania lokalnej polityki rozwojowej, wspomagając podejmowanie 

decyzji długoterminowych, dotyczących poziomu inwestycji czy zaciągania kredytów                  

i pożyczek. Dochody własne to w głównej mierze udziały we wpływach z podatków 

dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych oraz dochody ze sprzedaży majątku. Inne 

źródła dochodów Powiatu to dotacje i subwencje. Subwencje i dotacje to formy 

finansowania głównie przez budżet paostwa. Dotacje mają charakter uznaniowy i zawsze są 
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przeznaczane na realizację zadao publicznych. Subwencje natomiast służą realizacji zadao 

własnych miasta (np. oświata – utrzymanie szkół). 

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 47.328.122,62 zł, w tym: 

dochody własne wykonane –  5.028.272,33 zł  - 10,62 % 

dochody z udziałów z PIT i CIT – 8.012.539,63 zł – 16,93 % 

(wzrost dochodów z PIT w stosunku do roku 2017 o 1.176.176,00 zł – 15,04 %) 

dochody z subwencji ogólnych – 22.374.403,00 zł – 47,28 % 

dochody ze środków na zadania zlecone – 7.969.450,45 zł -  16,84 % 

dochody z porozumieo i na inwestycje – 3.943.457,21 zł – 8,33 % 
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Struktura wydatków Powiatu 

 

Powiat ponosi wydatki na realizację zadao, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. 

Podstawowy podział wydatki wyróżnia wydatki bieżące (zapewniające funkcjonowanie 

organów samorządowych) i majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne itp.). Poziom             

i struktura wydatków budżetowych są wyrazem polityki samorządu w zakresie realizacji 

celów społecznych i gospodarczych. Służą realizacji zadao określonych w strategii rozwoju. 

Polityka wydatkowa samorządu polega na odpowiednim rozdysponowaniu środków 

publicznychna realizację działao służących zaspokojeniu bieżących i przyszłych potrzeb 

społecznych. 

W roku 2018 Powiat zrealizował wydatki bieżące w kwocie 40.450.309,87 zł. Udział 

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  wynosi 9.407.521,27 zł,  co stanowi 18,87 % 

wydatków ogółem. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 2018 należy 

wspomnied  zadania: 

- przebudowa i remonty  dróg powiatowych – 2.206.036,10 zł 

- system e-Sesja -   49.331,49 zł  

- zakup traktorka dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim   -  24.795,57 zł 

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny  w Golubiu – Dobrzyniu 

– 1.412.408,58 zł 

- dokumentacja projektowa do remont budynku w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Szkoły 

Muzycznej  -   53.539,50 zł           

- zakup aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu– 285.000,00 zł 

- udział w inwestycji polegającej na przebudowie i termomodernizacji Oddziału Chorób Płuc     

i Gruźlicy - 1.785.976,00 zł 

- zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby Szpitala Powiatowego  Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu – 437.184,54 zł  

- zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Aktywny Samorząd” – 55.316,20 zł 
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- budowa i wyposażenie Powiatowej Placówki Opiekuoczo – Wychowawczej typu 

Specjalistyczno – Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu -  2.738.112,91 zł. 

4.2 Zadłużenie Powiatu 

Na realizację części inwestycji Powiat Golubsko-Dobrzyoski zaciąga zobowiązania. W roku 

2018 stopieo zadłużenia na koniec roku wyniósł 11 030 000 zł. 

Harmonogram spłat kredytów (zadłużenia):  

2019 rok - 1.800.000,00 zł 

2020 rok -  1.800.000,00 zł  

2021 rok - 1.800.000,00  zł  

2022 rok - 1.800.000,00  zł  

2023 rok - 1.800.000,00 zł 

2024 rok - 1.800.000,00  zł  

2025 rok - 1.800.000,00 zł  

2026 rok -  1.800.000,00 zł 

2027 rok -  1.498.066,00 zł 

2028 rok -  804.000,00 zł 

2029 rok -  800.000,00 zł 

2030 rok -  361.000,00 zł. 

Prognoza limitu zadłużenia: 

2019 rok - 4,24 % 

2020 rok - 4,38  % 

2021 rok - 4,62 % 

2022 rok -  5,15  % 

2023 rok - 5,15  % 

2024 rok - 5,10  % 

2025 rok -  4,95  %. 

3. Środki zewnętrzne 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski na realizację różnorodnych zadao pozyskuje środki finansowe 

zewnętrzne zarówno te pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, jak i ze środków krajowych. 
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Z tych środków realizowane są inwestycje komunalne, projekty edukacyjne oraz społeczne.   

W roku 2018 Powiat pozyskał dotacje rozwojowe spoza budżetu Powiatu. 

Powiat zrealizował wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, 

EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, tj.: 

1. Pomorskie partnerstwo dla rozwoju e-usług (otrzymana wysokośd dofinansowania: 

200 000,00 zł dla Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego) - wsparcie w zakresie modernizacji 

zarządzania nieruchomościami, budowa portalu zarządzania nieruchomościami, 

wdrożenie elektronicznego archiwum, wdrożenie 9 usług dla mieszkaoców, szkolenia dla 

pracowników. 

2. Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim (całkowity koszt projektu to    

1 913 710,80 zł. finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                

w wysokości 85 %, tj. 1 626 654,18 zł) - projekt ma na celu  poprawę jakości                         

i efektywności kształcenia zawodowego oraz  zwiększenie szans na znalezienie 

zatrudnienia przez uczniów z Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 

3. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego – Zespół Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

otrzymana wartośd dofinansowania to 994 940,86 zł.  zgodnie z podpisaną umową 

(projekt w trakcie rozliczania). 

4. Budowa placówki opiekuoczo-wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-

Dobrzyniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie - 75% wydatków kwalifikowanych 

zgodnie z podpisaną umową (projekt w trakcie rozliczania). Wartośd zadania                    

to 2.111.407,52 zł. 

5. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem oraz budynek 

administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy                       

ul. Odrodzenia 8 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, otrzymana wartośd dofinansowania                

to 1 666 308,04 zł zgodnie z podpisaną umową (projekt w trakcie realizacji). 



34 

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0+000 - 0+400 - 

budowa chodnika - wykonanie 400 mb chodnika przy drodze powiatowej finansowane 

ze środków własnych Powiatu oraz środków Gminy Kowalewo Pomorskie, otrzymana 

wartośd dofinansowania to 136 224,35 zł. 

7. Budowa parkingu przy drodze powiatowej 2105C w m. Wielka Łąka - Powierzenie 

realizacji zadania własnego Powiatu polegającego na wykonaniu parkingu o powierzchni 

1183 m2 finansowane ze środków własnych Gminy Kowalewo Pomorskie. 

Dofinansowanie ze strony Powiatu w kwocie 147 185,32 zł. 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2134C Działyo - Klonowo w km od 0+127 do 0+367 

polegająca na budowie chodnika - Wykonanie odcinka 240 mb chodnika przy drodze 

powiatowej finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Zbójno, otrzymana 

wartośd dofinansowania to 32.751,06  zł. 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec w km         

od 8+810 do 8+854 oraz drogi powiatowej nr 2137C Obory-Wildno w km od 0+000        

do 0+174 polegająca na budowie chodnika - Wykonanie odcinka 218 mb chodnika przy 

drodze powiatowej finansowane ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Zbójno, 

otrzymana wartośd dofinansowania to 31.372,97 zł. 

10. Budowa ścieżki rowerowej Macikowo Węgiersk - I etap - droga nr 2125C - Powierzenie 

realizacji zadania własnego Powiatu polegającego na wykonaniu ścieżki rowerowej          

o długości 1,5 km przy drodze powiatowej finansowane ze środków własnych Gminy 

Golub-Dobrzyn, środki pochodzące z RPO w K-P na lata 2014-2020, oraz dofinansowania 

Powiatu w kwocie 177 779,68 zł. 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite-Skępsk-Golub-Dobrzyo - wykonanie 

chodnika przy ulicy Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyo - Wykonanie odcinka 

443 mb chodnika przy drodze powiatowej finansowane ze środków własnych Powiatu 

oraz Gminy Miasto Golub-Dobrzyo, otrzymana wartośd dofinansowania to 106.285,84 zł. 

12. Warsztaty edukacyjne KREATYWNIE KU PRZYSZŁOŚCI - wniosek wspólny złożony przez 

wszystkie samorządy, Powiat i firmę EUROEXPERT Sławomir Zdziarski. Dofinansowanie 

ze środków  RPO i EFS. 

13. Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” - wniosek złożony wspólnie przez powiat   

i Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie ze środków RPO         
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i EFS. Całkowity koszt projektu  to 205.160,00 zł, dofinansowanie w kwocie        

192.160,00 zł, środki własne Powiatu 13.000,00 zł. 
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5. Działalność Zarządu w 2018 r. 

5.1 Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii 

Program / Strategia 
Wydatki na 
realizację 

Sposób / zakres realizacji 

Programy społeczno-oświatowe 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu 
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2018 rok 

  

Dokument przyjęty uchwałą Rady Powiatu, Zarządu Powiatu (numer, z dnia): 
Uchwała nr LIX/260/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia 12 kwietnia 2018 
roku 
główne cele i założenia: 
• Pośrednictwo pracy: 
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – 800 osób, 
- wizyty u pracodawców – 100, 
- pozyskanie nowych pracodawców z terenu powiatu – 20, 
- organizacja giełd pracy – 20, 
- organizacja targów pracy – 1; 
• Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników realizowane     
w ramach sieci EURES: 
- pomoc w poszukiwaniu pracy i informacja – 270 osób; 
• Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – barometr zawodów: 
- wdrażanie i doskonalenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, 
- promocja wyników monitoringu i upowszechnianie ich wśród społeczności lokalnej, 
- realizacja zadania barometr zawodów i upowszechnienie jego wyników; 
• Szkolenia osób bezrobotnych (rozwój zawodowy): 
- przeszkolenie 15 osób; 
• Poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 
- udzielenie pomocy i wsparcia dla 390 osób; 
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• Instrumenty rynku pracy, wsparcie bezrobotnych w ramach: 
- prac społecznie użytecznych – 180 osób, 
- dofinansowania samozatrudnienia – 35 osób, 
- prac interwencyjnych – 70 osób,.  
- zatrudnienia na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy - 30 osób, 
- kontynuacja refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne należnych od pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia – 
dotyczy umów zawartych w latach 2016 i 2017, 
- staży – 400 osób, 
- finansowania dodatków aktywizacyjnych - 200 osób, 
- bonów na zasiedlenie – 20 osób. 
• Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
stopieo realizacji: 
• Pośrednictwo pracy: 
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – 313 osób, 
- wizyty u pracodawców – 85, 
- pozyskanie nowych pracodawców z terenu powiatu – 13, 
- organizacja giełd pracy – 31, 
- organizacja targów pracy – 1; 
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• Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników realizowane    
w ramach sieci EURES: 
- pomoc w poszukiwaniu pracy i informacja – 180 osób; 
• Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych –barometr zawodów: 
- przygotowano  monitoring  zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie 
Golubsko-Dobrzyoskim na rok 2019, 
- upowszechniono wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 
Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim na rok 2019, głownie w jednostkach samorządowych             
i placówkach oświatowych Powiatu; 
• Szkolenia osób bezrobotnych (rozwój zawodowy): 
- przeszkolono 9 osób; 
• Poradnictwo i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 
- udzielono pomocy i wsparcia dla 334 osób; 
• Instrumenty rynku pracy, wsparcie bezrobotnych w ramach: 
- prac społecznie użytecznych – 183 osoby, 
- dofinansowania samozatrudnienia  – 28 osób,  
- prac interwencyjnych – 95 osób,  
- zatrudnienia na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy - 45 osób,  
- kontynuacji refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne należnych od pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia – 
dotyczy umów zawartych w latach 2016 i 2017 – 41 osób, 
- staży – 310 osób, 
- finansowania dodatków aktywizacyjnych - 197 osób,  
- bonów na zasiedlenie – 20 osób. 
• Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 
- zawarto 17 umów na dofinasowanie szkoleo, 
- ze wsparcia skorzystało 45 pracowników. 
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Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej       
na lata 2018-2020 

  

Celem głównym programu w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim jest wspieranie rozwoju 
rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez rozwój i doskonalenie systemu 
opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej, wsparcie procesu usamodzielnienia 
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, podnoszenie jakości świadczonych usług   
w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz rozwój instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Powyższe zadania tut. centrum realizuje na bieżąco m.in. promowanie idei rodzicielstwa 
zastępczego  w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej 
pieczy zastępczej, udzielanie rodzinom zastępczym wsparcia psychologicznego, prawnego 
oraz terapeutycznego, udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym poprzez rodziny 
pomocowe, współpraca z asystentami rodzin biologicznych dzieci umieszczonych              
w pieczy zastępczej, umożliwienie i pomoc w kontaktach dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej z rodzicami biologicznymi o ile sąd nie zdecyduje inaczej, przygotowanie 
wychowanków do procesu usamodzielnienia oraz otwarcie i prowadzenie Placówki 
Opiekuoczo-Wychowawczej  Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Golubiu-
Dobrzyniu. 

Strategia Rozwiązywanie Problemów Społecznych   
w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim na lata 2018-
2022 

  

Strategia uwzględnia programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych 
oraz inne programy mające na celu integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Opracowanie tego dokumentu było dokonane po konsultacji z właściwymi terytorialne 
gminami. Głównymi celami i założeniami powyższej strategii jest m.in. umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonad 
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia przy współpracy instytucji                
i organizacji o charakterze społecznym. Wdrażanie i monitorowanie strategii jest na 
bieżąco monitorowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-
Dobrzyniu, którego zadaniem jest stałe zbieranie danych dotyczących realizowanie celów 
strategii i współpraca w tym względzie z instytucjami pomocy społecznej, służbami 
zatrudniania oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto założeniami w/w dokumentu 
jest dążenie do wypracowania spójnego systemu pomocy dzieciom i rodzinie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością i osób starszych 
oraz przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia. 
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Powiatowy  Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim na lata 2015- 2020 

  

Dokument zakłada kontynuację kierunków działao wyznaczonych w latach poprzednich, 
w perspektywie 6 - letniej z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowao. Powiatowy 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne: 
strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim na 
lata 2013-2017 oraz Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.  
Niniejszy program został opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            
w Golubiu-Dobrzyniu, a następnie był konsultowany z właściwymi terytorialnie gminami 
oraz z instytucjami współpracującymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie            
z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego. Dokonujące się zmiany społeczne w naszym 
kraju, mogą stad się przyczyną wielu procesów destrukcyjnych zagrażających rodzinie. 
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem narastanie agresji i brutalności wśród ludzi,              
co w ostateczności prowadzi do przemocy. Dlatego też istnieje koniecznośd poszukiwania 
wciąż nowych rozwiązao w tym zakresie, czego przykładem jest opracowany niniejszy 
program. 
Z  prowadzonej statystyki PCPR w Golubiu-Dobrzyniu w ramach prowadzonej interwencji 
kryzysowej – udzielanego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla ofiar 
przemocy wynika, iż w 2018 r. do tut. Centrum zgłoszono 4 osoby, które wymagały 
specjalistycznej pomocy. W/w zostali skierowani do zespołów interdyscyplinarnych 
funkcjonujących w gminach, do poradni zdrowia psychicznego, do prokuratury,                   
a w siedzibie PCPR jeśli istniała taka koniecznośd proponowano konsultacje                         
z psychologiem.   
W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jej 
ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów, organizacje pozarządowe, instytucje gminy, 
Powiatu i Województwa. Nie jest to łatwe zadanie, bo środowisko rodzinne jest                    
i powinno byd skutecznie chronione przez ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się 
przemocą wymaga wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu 
rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji. 
Cel Główny programu to:  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczenie 
przyczyn i skutków zjawiska na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego. 
 Cele szczegółowe programu: 
 - zmniejszanie skali zjawiska przemocy rodzinie oraz ograniczenie przyczyn i skutków 
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zjawiska na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, 
 -   zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
 - zwiększenie skuteczności działao interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego. 
Cele zostaną osiągnięte poprzez:  
-  działania z zakresu interwencji kryzysowej oraz wsparcie i profesjonalną pomoc, 
 - oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, 
 - oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie, 
 - podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego, 
 - motywowanie społeczności lokalnych, mediów, organizacji i instytucji do 
podejmowania działao na rzecz ofiar przemocy ze szczególnym uwzględnieniem 
krzywdzonych dzieci, 
 - podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie.  
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest  realizowany poprzez: 
 - Poradnictwo specjalistyczne (poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne                
i socjalne),  
- pracę Punktów Interwencji Kryzysowej przy OPS,  
- pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy,  
- realizację programu oddziaływao korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy        
w rodzinie, 
 - ścisłą współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,                          
a  w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim, 
Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu, szkołami, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Golubiu-Dobrzyniu, Służbą Zdrowia, Prokuraturą Rejonową w Golubiu-
Dobrzyniu oraz Sądem Rejowym w Golubiu-Dobrzyniu. 

Narodowy  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego   

Program realizowany w latach 2017 - 2022 mający na celu  zapewnienie osobom                 
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki, dostosowanej do ich potrzeb, 
prowadzenie działao na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób                     
z zaburzeniami psychicznymi, monitorowanie orz ocena skuteczności działao 
realizowanych w ramach programu.  



42 

 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 
2014-2010 

  

Porozumienie zawarte  pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyoskim, Gminą Miasto 
Golub-Dobrzyo, Gminą Golub-Dobrzyo, Gminą Ciechocin, Gminą Radomin i Gminą 
Zbójno. 
POROZUMIENIE/STRATEGIA obowiązuje w latach 2014-2020. 
POROZUMIENIE i STRATEGIA obowiązują w okresie  wdrażania i rozliczania  zadao 
Obszaru Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego zgodnie    
z założeniami polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano najważniejsze problemy oraz 
określono cele strategiczne Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego. Strategia, oprócz wskazania kierunków rozwoju gmin i powiatu, 
stanowid miała jeden z instrumentów służących pozyskaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 
Cele te możliwe były do osiągnięcia dzięki realizacji szeregu projektów, które w założeniu 
miały znacząco pobudzid rozwój obszaru społeczno-gospodarczego Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego. 

Procedura wyboru projektów przewidzianych do finansowania w ramach polityki 
terytorialnej miała charakter dwuetapowy. Wstępna selekcja  polegała na ocenie 
projektów pod kątem ich zgodności z Priorytetami Inwestycyjnymi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020 odnoszącymi się              
do poziomu powiatowego polityki terytorialnej. Tylko projekty, które spełniły                    
to kryterium trafiły na listę projektów na liście podstawowej. Pozostałe przedsięwzięcia 
znalazły się na liście rezerwowej i komplementarnej. Podczas naboru projektów wpłynęło 
136 fiszek projektowych o łącznej wartości 259 734 049,91 zł, z czego 39 trafiło na listę 
podstawową (31 974 432,33 zł), 17 na listę rezerwową (24 267 647,06 zł), 80 na listę 
komplementarną (203 491 970,52 zł). 
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5.2 Wykonywanie uchwał rady powiatu 
 

Lp. TYTUŁ UCHWAŁY 
NUMER 

UCHWAŁY 
DATA 

UCHWAŁY 
STOPIEO 

REALIZACJI 
REALIZACJA 

1. 
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na lata 2018-2030 

LVI/246/2018 25.01.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018 
W trakcie realizacji w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

2. 
W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego na 2018 

LVI/247/2018 25.01.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

3. 
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 
jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-
Dobrzyoskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 

LVI/248/2018 25.01.2018 r. 

Na podstawie Regulaminu, szczególnie uzdolnionym  uczniom 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Golubsko-Dobrzyoski,  którzy w  konkursach lub olimpiadach 
zdobyli tytuł finalisty lub laureata przyznawane                        
są jednorazowe stypendia. Wysokośd stypendium określana 
jest każdego roku uchwałą Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

4. 
W sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-
Dobrzyoskiego z działalności Komisji Bezpieczeostwa             
i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za 2017 rok 

LVI/249/2018 25.01.2018 r. 

W okresie sprawozdawczym komisja  odbyła dwa 
posiedzenia. Pierwsze, w dniu 5.01.2017 r. , poświęcone było  
pojawieniu się na terenie powiatu ogniska ptasiej grypy 
H5N8, drugie, 17.10.2017 r., dotyczyło spraw z zakresu 
Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i bezpieczeostwa. 
Sprawozdanie po przyjęciu przez Radę Powiatu zostało 
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 

Starosta 
Golubsko-Dobrzyoski 

5. 

W sprawie powierzenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyo 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C w miejscowości 
Golub-Dobrzyo w związku z planowaną budową ścieżki 
rowerowej 

LVI/250/2018 25.01.2018 r. 

W związku z planami Gminy Miasto Golub-Dobrzyo 
związanymi z budową ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej 
(I etap zadania), która na niewielkim odcinku przebiega przez 
odcinek drogi powiatowej, w celu umożliwienia realizacji 
zadania, Powiat Golubsko-Dobrzyoski powierzył  Gminie 
Miasto Golub-Dobrzyo prowadzenia zadania publicznego       
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej                 
o powierzchni 5 metrów kwadratowych 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

6. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

 
LVII/251/2018 

 
22.02.2018 r. 

Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
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Dobrzyoskiego 

7. 

Zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego  z dnia 1 sierpnia 2012 r.               
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Golubsko-Dobrzyoski oraz warunków i zasad korzystania     
z tych obiektów 

LVII/252/2018 22.02.2018 r. 

Na prośbę Wójta Gminy Zbójno, Rada Powiatu w niniejszej 
uchwale uwzględniła lokalizację i ustawienie 6 nowych 
przystanków autobusowych (3 lewe i 3 prawe) w 
miejscowości Ruże, a także na prośbę mieszkaoców sołectwa 
Srebrniki Gminy Kowalewo Pomorskie  przystanku 
autobusowego (1 prawy i 1 lewy) w miejscowości Srebrniki. 
Podjęcie uchwały przyczyniło się do poprawy organizacji 
publicznego transportu zbiorowego. Uchwała została 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 964 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

8. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 
lata 2018-2030 

LVII/253/2018 
22.02.2018 r. 
 

Zrealizowana w zakresie roku 2018 
W trakcie realizacji w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

9. 

W sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków 
finansowych na realizację projektu pod nazwą 
„Termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc           
i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu”, 
złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-
150/18, ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego        
na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  dla Działania 3.3 Efektywnośd 
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi 
priorytetowej 3. Efektywnośd energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie 

LVII/254/2018 22.02.2018 r. 

Uwzględniając założenia konkursu przygotowana została 
dokumentacja aplikacyjna, w której Szpital Powiatowy jako 
wnioskodawca aplikował ośrodki na realizację projektu. 
Wniosek aplikacyjny przewiduje sfinansowanie zadania          
ze środków EFRR w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych 
oraz ze środków własnych  Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 
w formie wkładu  finansowego w wysokości 25 % w/w 
kosztów, tj. 411.176,50 zł. Realizacja projektu przewidziana 
jest na rok 2019.  

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

10. 

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego przeprowadzenia kontroli             
w zakresie kosztów utrzymania czystości w Zespole Szkół 
Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu 
 
 

LVII/255/2018 22.02.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym 
oraz postanowieniami Statutu Powiatu, Rada Powiatu zleciła 
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie 
kalkulacji kosztów utrzymania czystości w Zespole Szkół Nr 3 
w Golubiu-Dobrzyniu. Kontrola swoim zakresem  objęła 
analizę kosztów w okresie przed i po wprowadzeniu 
zewnętrznej firmy sprzątającej.  

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

 
11. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 
lata 2018-2030 

LVIII/256/2018 15.03.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018. 
W trakcie realizacji w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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12. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

LVIII/257/2018 15.03.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

13. 

W sprawie określenia zadao i wysokości środków 
Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania              
w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim w roku 2018 

LVIII/258/2018 15.03.2018 r. 

Niniejszą uchwałą określono zadania i wysokośd środków 
finansowych PFRON na realizację zadao  przez Powiat w roku 
2018 na rzecz osób niepełnosprawnych. Podziału środków  
dokonano  w oparciu o wytyczne i regulacje Prezesa Zarządu 
PFRON w Warszawie z dnia 13.02.2018 r. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

14. 
W sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie 
Golubsko-Dobrzyoskim 

LVIII/259/2018 15.03.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadao 
własnych Powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich 
powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej. Poprzedni program utracił ważnośd wobec czego 
zaistniała koniecznośd opracowania aktualnego programu, 
który  z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowao nakreśla 
kierunki działao w perspektywie kolejnych 3 lat oraz ustala 
coroczne limity rodzin zastępczych zawodowych. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

15. 
W sprawie przyjęcia „Powiatowego programu 
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy  na 2018 rok” 

LIX/260/2018 12.04.2018 r. 
Przyjęty program zakłada realizację działao mających na celu 
przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków           
na terenie Powiatu w roku 2018. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

16. 

W sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta 
Powiatowego Paostwowej Straży Pożarnej w Golubiu-
Dobrzyniu o stanie bezpieczeostwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na 
terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za rok 2017 

LVIII/261/2018 12.04.2018 r. 
Zgodnie ze swoją właściwością Rada Powiatu dokonała oceny 
stanu bezpieczeostwa przeciwpożarowego powiatu. 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

         ________ 

17. 

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 
Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeostwa 
publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 
za rok 2017 

LIX/262/2018 12.04.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.              
o Policji Komendanci Policji składają roczne sprawozdania      
ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku     
i  bezpieczeostwa publicznego właściwym wojewodom, 
starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast),      
a także radom powiatu i radom gmin. Sprawozdanie zostało 
przyjęte bez uwag. 

          ________ 

18. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego     
na lata 2018-2030 

LIX/263/2018 12.04.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018.  
W trakcie realizacji  w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

19. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu LIX/264/2018 12.04.2018 r. Zrealizowana Zarząd Powiatu 
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Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok wraz z późniejszymi zmianami Golubsko-
Dobrzyoskiego 

20. 

W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału 
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby 
radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych            
do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

LIX/265/2018 12.04.2018 r. 

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały Powiat 
Golubsko-Dobrzyoski wraz z Powiatem Brodnickim, 
Grudziądzkim, Rypioskim i Wąbrzeskim oraz Miastem 
Grudziądz  tworzył dla wyboru radnych do Sejmiku 
Województwa okręg wyborczy nr 3 z liczbą 5 mandatów. 
Proponowany podział na okręgi wyborcze uwzględniał 
regulacje art. 462 § 7 Kodeksu wyborczego. 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

21. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

LX/266/2018 26.04.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

22. 
W sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem 
uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego       
na rok 2019 

LX/267/2018 26.04.2018 r. 

 Corocznie ustalane jest kalendarium prac nad uchwałą 
budżetową Powiatu na rok następny, ze szczegółowymi 
terminami poszczególnych zadao niezbędnych przy 
terminowej realizacji działao mających na celu ostateczne 
przygotowanie projektu budżetu, przedkładanego do dnia    
15 listopada każdego roku Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

23. 

W sprawie przyjęcia informacji Paostwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-
Dobrzyniu o stanie  bezpieczeostwa sanitarnego na terenie 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za rok 2017 

LX/268/2018 26.04.2018 r. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r.         
o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej  paostwowy inspektor 
sanitarny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku 
przedłożyd radzie powiatu informację o stanie 
bezpieczeostwa sanitarnego powiatu. Sprawozdanie zostało 
przyjęte bez uwag. 

      __________ 

24. 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji 
Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie 
Golubsko-Dobrzyoskim 

LX/269/2018 26.04.2018 r. 

Na mocy przepisów ustawy  z dnia 12 marca 2004 r.                  
o   pomocy społecznej kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne 
sprawozdanie z działalności wraz z wykazem potrzeb w 
zakresie pomocy społecznej, a także zawierające informację    
z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych   
w  Powiecie. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia       
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej organizator pieczy zastępczej, jakim jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawia 
sprawozdanie z efektów pracy.  Sprawozdanie przyjęto bez 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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uwag. 

25. 
W sprawie przyjęcia sprawozdania  z działalności Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za rok 
2017 

 
LX/270/2018 

 
26.04.2018 r. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.            
o samorządzie powiatowym Komisje podlegają Radzie 
Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej 
swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Natomiast 
przepis § 54 ust. 6 Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 
określił, iż Komisja Rewizyjna przedstawia do dnia 30 kwietnia 
roczne sprawozdanie z realizacji  planu pracy i kontroli za rok 
poprzedni. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

 
         ________ 

26. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego    
na lata 2018-2030 

LXI/271/2018 24.05.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018. 
W trakcie realizacji w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

27. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

LXI/272/2018 24.05.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

28. 

W sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji „Rocznego 
programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego     
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 
2017” 

LXI/273/2018 24.05.2018 r. 

Ustawodawca art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemu 
sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni oraz 
opublikowania go w Biuletynie Informacji Publicznej ,  nie 
później niż do 31 maja każdego roku. Sprawozdanie zostało 
przyjęte bez uwag. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

29. 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własnośd  Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego   
w trybie bezprzetargowym na powiększenie 
nieruchomości przyległej 
 
 

LXI/274/2018 24.05.2018 r. 

Nieruchomośd stanowiąca przedmiot uchwały, położona        
w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Słuchajskiej, powstała w wyniku 
podziału nieruchomości. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 
na wniosek właścicieli zatwierdził podział nieruchomości. 
Powstała w wyniku podziału działka została wydzielona         
na poszerzenie drogi publicznej stanowiącej własnośd 
Powiatu i z mocy prawa przeszła na własnośd Powiatu              
z dniem kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna. 
Właściciele nie przyjęli ustalonego odszkodowania. W wyniku 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowa działka  położona jest                
w terenie oznaczonym symbolem MN/U, tj. tereny zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.     

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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W związku ze zmianą przeznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania  przedmiotowej nieruchomości poprzedni 
właściciele złożyli wniosek o możliwośd wykupienia działki 
stanowiącej własnośd  Powiatu. Zgodnie z przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami nieruchomośd zbywana jest 
w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest 
nieruchomośd lub jej części mogące poprawid 
zagospodarowanie nieruchomości przyległej. Przedmiotowa 
nieruchomośd stanowiła wąski pas gruntu, wydzielony pod 
poszerzenie drogi i nie mogła byd  zagospodarowana jako 
odrębna nieruchomośd. Nieruchomośd  była zbędna do 
wykonywania zadao Powiatu. 

30. 

W sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 
do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina                 
w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego        
na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 
społeczeostwo, Działanie  9.3 Rozwój usług zdrowotnych     
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 
społecznych, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

LXI/275/2018 24.05.2018 r. 

Partnerem wiodącym  projektu  jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Toruniu, zaś pozostałymi partnerami    
22 powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Celem 
projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny   
i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego 
zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w 
Województwie Kujawsko-Pomorskim do 30.06.2020 r. Projekt 
przewiduje wspieranie rodzin poprzez: poradnictwo prawne, 
psychologiczne i psychiatryczne, warsztaty 1-dniowe 
wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zajęcia animacyjne 
dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, wyjazdów 
edukacyjnych 5-dniowych, wzmacniających więzi i relacje 
pomiędzy rodzicami i dziedmi. Uczestnikami projektu są 
rodziny zastępcze, jak również wychowankowie przebywający 
w pieczy zastępczej z terenu powiatu.  

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

31. 

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za rok 
2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za rok 2017 

LXII/276/2018 28.06.2018 r. 
Sprawozdanie  zostało przyjęte 
 

         _______ 

32. 
 

W sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

LXII/277/2018 28.06.2018 r. 
Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu w terminie         
do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym 

           ________ 
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Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za rok 2017 
 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu. 
Sprawozdanie zostało również w tym terminie przedstawione 
regionalnej izbie obrachunkowej. Regionalna Izba 
Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu. 
Sprawozdanie wraz z opinią RIO zostało następnie przekazane 
celem rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Komisja 
Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem oraz opinią RIO,    
a ponadto wypracowała własną opinię o wykonaniu budżetu 
oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przedstawiony 
Radzie Powiatu oraz przesłąny do RIO. Zarząd Powiatu 
otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu. 

33. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

LXII/278/2018 28.06.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

34. 
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego za 2017 rok 

LXII/279/2018 28.06.2018 r. 

Obowiązek sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki 
samorządu terytorialnego określił Minister Finansów               
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  Bilans 
został sporządzony zgodnie z wytycznymi, w oparciu o bilanse 
jednostkowe wszystkich jednostek zależnych powiatu oraz 
bilans z wykonania budżetu powiatu. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

35. 

W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału 
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby 
radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych            
do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

LXII/280/2018 28.06.2018 r. 

Podjęta przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
w dniu 28 maja 2018 r. uchwała  zmieniająca uchwałę            
w sprawie podziału obszaru województwa na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 
oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych 
do Sejmiku Województwa  została zakwestionowana pod 
kątem legalności przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.  
Marszałek wystąpił do Rady Powiatu z prośbą o wydanie 
opinii w przedmiotowym zakresie do nowego projektu 
uchwały. Pozostawiono dotychczasowy podział województwa 
na sześd okręgów jednakże w w/wym. podziale dokonano 
przesunięd poszczególnych powiatów w okręgach. 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

36. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

LXIII/281/2018 12.07.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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37. 

W sprawie utworzenia na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego całodobowej placówki opiekuoczo-
wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego            
i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, 
organizacyjnej oraz specjalistycznej 

LXIII/282/2018 12.07.2018 r. 

W związku z faktem, że do placówek typu socjalizacyjnego 
trafia coraz więcej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, wymagające stosowania specjalnych 
metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz 
wyrównywania różnic rozwojowych i edukacyjnych, podjęta 
została decyzja o potrzebie utworzenia na terenie powiatu 
całodobowej placówki opiekuoczo-wychowawczej typu 
specjalistyczno-terapeutycznego. Powiat uzyskał 
dofinansowanie w ramach RPO w kwocie 2.111.407,52 zł przy 
całkowitej wartości projektu w kwocie 2.815.210,03 zł.  
Obiekt o pow. 476,52 m2 wybudowano przy Szosie Rypioskiej 
w Golubiu-Dobrzyniu i przeznaczono dla 14 wychowanków     
w wieku od 10 do 18 lat, zarówno z terenu powiatu, jak            
i całego kraju. Placówka rozpoczęła swoją działalnośd w m-cu 
październiku 2018 r. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

38. 
W sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce 
Opiekuoczo-Wychowawczej   w Wielgiem 

LXIII/283/2018 12.07.2018 r. 

W związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu o utworzeniu 
Powiatowej Placówki Opiekuoczo-Wychowawczej Typu 
Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu,            
a także postanowieniu, iż Powiatowa Placówka Opiekuoczo-
Wychowawcza w Wielgiem zapewni kompleksową obsługę 
administracyjną, organizacyjną oraz specjalistyczną  
utworzonej placówce należało opracowad  Statut  Placówki     
w Wielgiem uwzględniające odpowiednie zmiany. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

 
39. 

W sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego            
na budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C     
w miejscowości Wielka Łąka 
 

LXIII/284/2018 12.07.2018 r. 

Gmina Kowalewo Pomorskie wyraziła wolę realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu przy 
drodze powiatowej.  Inwestorem zadania była Gmina 
Kowalewo Pomorskie. Zadanie zrealizowano przy udziale 
środków samorządowych w wysokości 50 % kosztów 
planowanych robót budowlanych, nie większych jednak niż 
105.773,32 zł  brutto po stronie powiatu. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

40. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu   Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok  
 

LXIV/285/2018 09.08.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
 

41. W sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria LXIV/286/2018 09.08.2018 r. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Zarząd Powiatu 
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przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuocze dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Golubsko-Dobrzyoski 

precyzuje, iż organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia            
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej, 
w tym realizacji zadao związanych z zapewnieniem 
bezpieczeostwa uczniom w czasie zajęd organizowanych 
przez szkołę oraz realizacji innych zadao statutowych szkoły, 
uwzględniając  sposób podziału środków na nagrody organów 
prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania 
kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może byd 
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole            
co najmniej roku. 
Treśd regulaminu została zaopiniowana przez związki 
zawodowe. 

Golubsko-
Dobrzyoskiego 

42. 

W sprawie regulaminu określającego wysokośd oraz 
szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach       
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Golubsko-Dobrzyoski  

LXIV/287/2018 09.08.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela organ 
prowadzący placówki oświatowe, będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną 
strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych 
stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu: 
1) wysokośd stawek dodatków oraz warunki ich 
przyznawania, 
2) szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
3) wysokośd i warunki wypłacania składników wynagrodzenia 
(nagród i innych świadczeo wynikających ze stosunku pracy). 
Treśd regulaminu została uzgodniona ze związkami 
zawodowymi. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

43. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego  
na lata 2018-2030 

LXV/288/2018 18.09.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018.  
W trakcie realizacji  
w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

44. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu   Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok  

LXV/289/2018 18.09.2018 r. Zrealizowana  wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

45. 
W sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na 
„Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C        
w m. Wielka Łąka” 

LXV/290/2018 18.09.2018 r. 

Rada Powiatu 12lipca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie  
przystąpienia do wspólnej realizacji zadania polegającego na 
budowie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości 
Wielka Łąka. W dniu 27 sierpnia 2018 r. Burmistrz  Miasta 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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Kowalewa Pomorskiego zwrócił się z prośbą o zwiększenie 
przez Powiat  zabezpieczonej kwoty dotacji celowej do kwoty 
147.185,32 zł. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie 
dotacji celowej. W związku z powyższym należało uchylid 
uchwałę Rady Powiatu i podjąd nową, określającą wyższą 
kwotę dotacji.  

46. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego     
na lata 2018-2030 

LXVI/291/2018 27.09.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018. 
W trakcie realizacji w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

47. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu   Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

LXVI/292/2018 27.09.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

48. 
W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

LXVI/293/2018 27.09.2018 r. 

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia        
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych konieczne stało się przygotowanie projektu 
statutu, odpowiadającego pod względem  formalnym                
i merytorycznym obowiązującym przepisom prawa.  

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

49. 
W sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego          
na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C      
i 2107C  z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy 

LXVI/294/2018 27.09.2018 r. 

Gmina Kowalewo Pomorskie wyraziła wolę realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy 
drodze powiatowej Kowalewo Pomorskie – Okonin                    
i Szychowo – Chełmonie  na odcinku z Bielska do Chełmonia    
i w stronę Lipienicy zamiast realizacji wcześniej zaplanowanej 
inwestycji na tym odcinku dróg powiatowych polegającą na 
budowie drogi pieszo-rowerowej. Realizacja zadania zostanie 
pokryta ze środków samorządowych, po 50 % całkowitych 
kosztów zadania. Szczegółowe zasady i warunki  
współdziałania oraz współfinansowania określi stosowne 
porozumienie. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

50. 
W sprawie wystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego 
ze Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza 
Drwęcy z siedzibą w Brodnicy  

LXVI/295/2018 27.09.2018 r. 

W związku z faktem, iż na przestrzeni kilku lat działalności 
Stowarzyszenia brak było wymiernych efektów mających 
bezpośredni wpływ na kreowanie zadao w powiecie, dalsze 
uczestnictwo nie przyniosłoby większych rezultatów, 
natomiast wiązałoby się z płaceniem corocznych składek 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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członkowskich w wys. 2.500 zł rocznie. Wobec powyższego 
podjęto decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2019 r. 

51. 

W sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalnośd pożytku publicznego na rok 2019”  

LXVI/296/2018 27.09.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, po konsultacjach społecznych, 
uchwala roczny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze 
pożytku publicznego. W związku z powyższym opracowano 
stosowny dokument, poddano go konsultacjom społecznym, 
a następnie przedłożono Radzie Powiatu celem uchwalenia. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

52. 

Zmieniająca uchwalę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia 15 marca 2018 r.                  
w sprawie określenia zadao i wysokości środków 
Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie              
w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim w roku 2018 

LXVI/297/2018 27.09.2018 r. 

Po dokonaniu analizy wydatkowania środków finansowych 
PFRON do dnia 30 sierpnia 2018 r. oraz na podstawie 
wnioskowanych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych 
zaszła koniecznośd dokonania zmian między zadaniami w celu 
całkowitego wydatkowania środków w roku 2018. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

53. 
W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim  na lata 
2018-2022 

LXVI/298/2018 27.09.2018 r. 

W związku z upływem ważności wcześniejszej strategii 
zaistniała koniecznośd opracowania nowego, aktualnego 
dokumentu, który zakłada kontynuację kierunków lokalnej 
polityki społecznej, jaka została wyznaczona w latach 
poprzednich. Aktualna strategia uwzględnia funkcjonujące 
programy pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych oraz inne programy mające na celu 
integrację osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Opracowany dokument był konsultowany z właściwymi 
terytorialnie gminami. 

Kierownik 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie 
w Golubiu-Dobrzyniu 

54. 
W sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego  

LXVI/299/2018 27.09.2018 r. 

Dotychczasowy Skarbnik Powiatu złożył wniosek                        
o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron w 
związku z nabyciem praw emerytalnych. Wobec powyższego, 
Starosta złożył do Rady Powiatu wniosek o odwołanie 
Skarbnika w terminie wskazanym we wniosku pracownika,    
tj. z dniem 28 września 2018 r. 

Starosta 
Golubsko-Dobrzyoski 

55. 
W sprawie powołania Skarbnika Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego  

LXVI/300/2018 27.09.2018 r. 
Z uwagi na odwołanie z dniem 28 września 2018 r. 
dotychczasowego Skarbnika Starosta złożył wniosek                 
o  powołanie nowego Skarbnika Powiatu.  

Starosta 
Golubsko-Dobrzyoski 
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56. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego   
na lata 2018-2030 

LXVII/301/2018 10.10.2018 r. 
Zrealizowana w zakresie roku 2018. 
W trakcie realizacji w zakresie kolejnych lat 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

58. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu  Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok  

LXVII/302/2018 10.10.2018 r. Zrealizowana  wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

59. 
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego       za 
rok 2018 

LXVII/303/2018 10.10.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym 
komisje podlegają radzie powiatu w całym  zakresie swojej 
działalności, przedkładają jej swoje plany pracy                            
i sprawozdania z działalności.  Przepis §  54 ust. 7 Statutu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego stanowi, iż Komisja 
Rewizyjna sprawozdanie za ostatni  rok swojej działalności      
w kooczącej się kadencji Rady przedstawia na ostatniej sesji. 

         ________ 

60. 
W sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu 
użytkowego stanowiącego własnośd Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

LXVII/304/2018 10.10.2018 r. 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie 
Kujawskim zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie stosunku 
najmu lokalu o pow. 18,19 m2 w budynku przy ul. Plac 
Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu. Dotychczasowa umowa 
najmu wygasła.  Kontynuowanie najmu z tym samym 
najemcą pozwoli na dalsze prowadzenie działalności, w tym 
obsługę klientów Starostwa Powiatowego.  Uchwała Rady 
Powiatu jest wymagana w przypadku gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 
umowy. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

 
Uchwały kadencji VI (2018-2023), 

w związku z czym numeracja uchwał rozpoczyna się od nr I 
 

61. 
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego 

I/1/2018 19.11.2018 r. 
Wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu dokonano  zgodnie      
z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie 
powiatowym. 

           _____ 

62. 
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego  

I/2/2018 19.11.2018 r. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
Rada Powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwóch 
wiceprzewodniczących. Liczba Wiceprzewodniczących  została 
określona w § 8 ust. 2 Statutu Powiatu, tj. w liczbie dwóch. 

          ______ 

63. 
W sprawie wyboru Starosty  Golubsko-Dobrzyoskiego  
 

I/3/2018 19.11.2018 r. 
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym 

_______ 



55 

 

starostę i wicestarostę, w ciągu 3 m-cy od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wyboru 
starosty dokonano bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 
 

64. W sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyoskiego  I/4/2018 19.11.2018 r. 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
Rada Powiatu wybiera Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym 
starostę i wicestarostę, w ciągu 3 m-cy od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wyboru 
Wicestarosty dokonano na wniosek starosty zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

     __________ 

65. 
W sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego  

I/5/2018 19.11.2018 r. 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
Rada Powiatu wybiera Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób,                 
w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 m-cy od dnia 
ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. 
Pozostałych członków Zarządu na wniosek starosty Rada 
Powiatu wybrała  zwykłą większością głosów  w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu 
tajnym. 

        _______ 

66. 
W sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego  

I/6/2018 19.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
kontroluje działalnośd Zarządu oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.  
Ponadto, w oparciu o w/w przepisy ustawy Rada Powiatu 
rozpatruje  skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych 
jednostek organizacyjnych, a także wnioski i petycje składane 
przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji.  Jednocześnie Rada Powiatu może 
powoływad ze swego grona stałe i doraźne komisje do 
określonych zadao, ustalając przedmiot ich działania oraz skład 
osobowy. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

67. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok 

II/7/2018 29.11.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
 

68. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego II/8/2018 29.11.2018 r. Na podstawie przepisów ustawy o pracownikach  
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Zarządu Powiatu – Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego samorządowych wynagrodzenie starosty ustala Rada Powiatu 
w drodze uchwały. 

        _______ 

69. 
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego, ustalenia przedmiotu jej 
działania oraz określenia składu osobowego  

II/9/2018 29.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
kontroluje działalnośd Zarządu oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.  
Ponadto, w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 
pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy       
o samorządzie powiatowym oraz będącymi członkami Zarządu. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

70. 

W sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, ustalenia 
przedmiotu jej działania oraz określenia składu 
osobowego 

II/10/2018 29.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
Powiatu rozpatruje  skargi na działania Zarządu Powiatu                
i powiatowych jednostek organizacyjnych, a także wnioski i 
petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Ponadto, w skład komisji 
skarg, wniosków i petycji  wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 
pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy        
o samorządzie powiatowym oraz będącymi członkami Zarządu. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

71. 

W sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego, ustalenia przedmiotu jej 
działania oraz określenia składu osobowego 

II/11/2018 29.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
Powiatu może powoływad ze swego grona stałe i doraźne 
komisje do określonych zadao, ustalając przedmiot ich 
działania oraz skład osobowy. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

72. 

W sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Sportu              
i Turystyki Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, 
ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu 
osobowego 

II/12/2018 29.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
Powiatu może powoływad ze swego grona stałe i doraźne 
komisje do określonych zadao, ustalając przedmiot ich 
działania oraz skład osobowy. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

73. 
 

W sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Rady 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, ustalenia przedmiotu 
jej działania oraz określenia składu osobowego  

II/13/2018 29.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
Powiatu może powoływad ze swego grona stałe i doraźne 
komisje do określonych zadao, ustalając przedmiot ich 
działania oraz skład osobowy. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

74. 

W sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej                   
i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, 
ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu 
osobowego  

II/14/2018 29.11.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada 
Powiatu może powoływad ze swego grona stałe i doraźne 
komisje do określonych zadao, ustalając przedmiot ich 
działania oraz skład osobowy. 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego 

75. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok  

III/15/2018 12.12.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
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Dobrzyoskiego 

76. 

W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017 
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej 
placówek oświatowych i opiekuoczych, dla których Powiat 
Golubsko-Dobrzyoski jest organem prowadzącym  

III/16/2018 12.12.2018 r. 

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym 
Powiat może zapewnid wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organizacyjną. W związku                  
z utworzeniem nowej jednostki – Powiatowej Placówki 
Opiekuoczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-
Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w dotychczasowej 
uchwale należało dodad nowo utworzoną jednostkę, dla której 
pełną obsługę finansową i księgową prowadzi Wydział 
Finansowy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

77. 
W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego na rok 2019 

III/17/2018 12.12.2018 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne  rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na danym terenie określa, w drodze uchwały Rada Powiatu, po 
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin z terenu Powiatu i samorządu aptekarskiego. W związku    
z powyższym podjęto stosowna uchwałę. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

78. 

Zmieniająca uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia 15 marca 2018 r.                 
w sprawie określenia zadao i wysokości środków 
Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie              
w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim w roku 2018 

III/18/2018 12.12.2018 r. 

Po dokonaniu analizy wydatkowania środków PFRON do dnia 
30 listopada 2018 r. oraz na podstawie wnioskowanych potrzeb 
środowiska osób niepełnosprawnych zaszła koniecznośd 
dokonania zmian między zadaniami w celu całkowitego 
wydatkowania środków w roku 2018. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

79. 

Zmieniająca uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie 
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod 
nazwa „Powiatowy Zakład Dróg  i Transportu” w Golubiu-
Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 
pod nazwą „Zarząd Dróg Powiatowych” w Golubiu-
Dobrzyniu 

III/19/2018 12.12.2018 r. 

Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana dotyczy poszerzenia 
kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 
o zadanie związane z usuwaniem  statków i innych obiektów 
pływających oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla 
statków i innych obiektów pływających o których mowa             
w ustawie o bezpieczeostwie osób przebywających na 
obszarach wodnych. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

80. 

W sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie                 
i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz 
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego 
usunięcia na rok 2019 

III/20/2018 12.12.2018 r. 

Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo      
o ruchu drogowym ze zm. z dniem 21 sierpnia 2011 r. stało się 
zadaniem własnym Powiatów. W celu sprawnej realizacji zadao 
określonych w w/w przepisach, biorąc pod uwagę koszty 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze Powiatu, 
Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokości 
stawek za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 
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strzeżonym oraz wysokośd kosztów w razie odstąpienia            
od usunięcia pojazdów, jeżeli wydanie dyspozycji o usunięciu 
pojazdu spowodowałoby powstanie tych kosztów. Wymienione 
wyżej opłaty stanowią dochód własny Powiatu. Minister 
Finansów na każdy rok kalendarzowy  ogłasza w drodze 
obwieszczenia  maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu        
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. 

81. 
W sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie                  
i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających  

III/21/2018 12.12.2018 r. 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia              
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeostwie osób przebywających     
na obszarach wodnych. Na mocy przepisów tej ustawy 
usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 
wodnych powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu lub 
przystani należy do zadao własnych powiatu.  Wysokośd opłat 
ustala corocznie rada powiatu w drodze uchwały, nie większą 
jednak niż maksymalna kwota  opłat wskazana w art. 31 ust. 2 
w/wym. ustawy. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

82. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku 
Powiatów Polskich  

III/22/2018 12.12.2018 r. 
W związku z wyborem Starosty i Wicestarosty na kadencję 
2018-2023 zaistniała potrzeba zmiany wcześniej wskazanych 
przedstawicieli reprezentujących Powiat w ZPP. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

83. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli 
współdziałania Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego                
w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 
Stowarzyszenia „Europa Kujaw   i Pomorza”  

III/23/2018 12.12.2018 r. 
W związku z faktem wyboru nowej osoby na stanowisko 
starosty zaszła koniecznośd wskazania nowego przedstawiciela 
Powiatu w Stowarzyszeniu. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

84. 

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie    w najem, 
dzierżawę lub użyczenie lokali użytkowych, pomieszczeo, 
garaży  i gruntów będących własnością Powiatu Golubsko-
Dobrzyoskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników 

III/24/2018 12.12.2018 r. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski jest właścicielem nieruchomości 
zawartych w załączniku do uchwały. Dotychczasowi 
użytkownicy zwrócili się z wnioskami o przedłużenie stosunku 
najmu, dzierżawy lub użyczenia z uwagi na zbliżający się termin 
zakooczenia obowiązujących  umów. Kontynuowanie umów 
pozwoli użytkownikom na dalsze prowadzenie przez nich 
działalności, a Powiatowi na ciągłośd w pozyskiwaniu środków 
finansowych oraz uniknięcia pustostanów. 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

85. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na 2018 rok  

IV/25/2018 28.12.2018 r. Zrealizowana wraz z późniejszymi zmianami 
Zarząd Powiatu 
Golubsko-
Dobrzyoskiego 

86. 
W sprawie desygnowania delegata  na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Powiatów Polskich 

IV/26/2018 28.12.2018 r. 
W związku z brakiem możliwości wskazania dwóch 
przedstawicieli  do reprezentowania Powiatu w Związku 

Zarząd Powiatu 
Golubsko-
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Powiatów Polskich konieczne było uchylenie wcześniej podjętej 
uchwały i wskazanie jednego przedstawiciela w osobie Starosty 
Golubsko-Dobrzyoskiego. 

Dobrzyoskiego 
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5.3 Patronat honorowy Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 

Patronat Honorowy Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego przyznawany jest na podstawie 

Zarządzenia Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego Nr 40/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., który 

obejmuje zasady przyznawania Patronatu Honorowego określone w regulaminie. Patronat 

Honorowy może byd przyznany przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie 

lokalne lub ponadlokalne oraz istotne i pozytywne znaczenie dla promocji Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego, a także  są zbieżne z celami strategii rozwoju Powiatu i programów 

powiatowych. 

Patronatem Honorowym w 2018 r. objęte zostały następujące  przedsięwzięcia: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Integra”, ul. M. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym ZSS „Sprawni 

Razem” w Golubiu-Dobrzyniu-06.03.2018 r. 

2. Stowarzyszenie Miłośników Kultury, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie 

Cykl wydarzeo organizowanych na terenie Powiatu: IV Konkurs Wiolonczelowo-

Kontrabasowy w Kowalewie Pomorskim, III Konkurs fortepianowy Solo i w duecie, III 

Festiwal Gitarowy na Zamku - 23-24.04.2018 r., 27.04.2018 r., 19-22.04.2018 r. 

3. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 13,  

87-400 Golub-Dobrzyo 

Finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej -27.03.2018 r. 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Wielgie 80A, 87-645 Zbójno 

XIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego - 09.05.2018 r. 

5. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego,  ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyo 

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Połączony z Pokazem i Degustacją 

Potraw z Kujaw i Pomorza - 13.05.2018 r. 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Jędryczki, Ostrowite 42, 87-400 Golub-

Dobrzyo 

Rejonowy Konkurs Języka angielskiego dla szkół i przedszkoli Powiatu Golub-Dobrzyo 

- 25.05.2018 r. 

7. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K. Malinowskiego, ul. Żeromskiego 

11, 87-400 Golub-Dobrzyo 
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III Edycja Pięknego czytania dla klas I-III Szkół Podstawowych, pt.: „Miejsca Anny 

Wazówny”- 16.05.2018 r. 

8. Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 

Golub-Dobrzyo 

Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka „Wazówna 2018”- 15.06.2018 r. 

9. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Elgiszewie, Elgiszewo 115, 87-408 

Ciechocin 

Dzieo dziecka na sportowo - 27.05.2018 r. 

10. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K. Malinowskiego, ul. Żeromskiego 

11, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu wokół figury Matki Bożej na Placu 

Tysiąclecia w Golubiu-Dobrzyniu - 03.04-24.05.2018 r. 

11. Gmina Miasto Golub-Dobrzyo, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Święto latawców - 08.06.2018 r. 

12. BorasPromotion Tomasz Borowski, ul. Żeromskiego 16/24, 87-400 Golub-Dobrzyo 

I Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Grzegorza Piwowarskiego na Zamku Golubskim -

16.06.2018 r. 

13. Grupa nieformalna Miłośnicy Grodziska, Nowogród, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Projekt Artystyczny „Grodzisko-Przesilenie”- 23.06.2018 r. 

14. Gmina Miasto Golub-Dobrzyo, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Spływ na „byle czym”- 04.08.2018 r. 

15. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Wielgie 80A, 87-645 Zbójno 

IX Regionalne Biegi Przełajowe Wielgie 2018 - 04.10.2018 r. 

16. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Kowalewie 

Pomorskim, ul. Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie 

Dzieo Seniora - 11.10.2018 r. 

17. Liga Obrony Kraju Koło Strzeleckie „Strażak”, ul. Lipnowska 9, 87-400 Golub-Dobrzyo 

VI Wojewódzkie Zawody Strzeleckie w dwuboju strzeleckim - 06.10.2018 r. 

18. Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci, Młodzieży i Przewodników                            

- 18.10-02.12.2018 r. 

19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie, Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyo 
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II Wojewódzki Konkurs - Tadeusz Kościuszko - Bohater Dwóch Narodów                          

- 10.12.2018 r. 

20. Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 

Golub-Dobrzyo 

Eliminacje Okręgowe - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeostwie i Obronności - 

07.12.2018 r. 

21. Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac              

1000-lecia 9, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Jubileusz 50-lecia Powstania Koła Polskiego Związku Niewidomych w Golubiu-

Dobrzyniu „(Nie) pełnosprawni bez ograniczeo”- 15.11.2018 r. 

22. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskiem, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo 

Pomorskie  

VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Superpióro Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego 

- 29.11.2018 r. 

       23. Koło Łowieckie Nr 72 „ŁOŚ”, ul. Nadrzeczna 5, 87-500 Rypin 

 Pierwsze sąsiedzkie spotkanie integracyjno-edukacyjne - 29.01.2019 r. 

       24. Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Konopnickiej 15, 87-400 Golub-Dobrzyo 

Pierwszy Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego - 08.01.2019 r. 

6. Oświata i wychowanie 

Podstawowym zadaniem własnym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest 

prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych, z wyjątkiem szkół            

i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadao własnych Powiatu. 

Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia założonej placówce odpowiednich warunków 

działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym z najważniejszych zadao 

jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest 

zapewnienie bezpieczeostwa i higienicznych warunków nauki.Zadania oświatowe wynikają      

w szczególności z postanowieo:  

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;  
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2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;  

3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych          

do tych ustaw; 

4) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

Art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym opisuje zakres i poziom samodzielności 

kompetencyjnej Powiatu, określając katalog jej zadao własnych jakowykonywanie 

określonych ustawami zadao publicznych o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie 

edukacji publicznej. Powiat działa tu w imieniu własnym i na własną odpowiedzialnośd. 

W ustawie Karta Nauczyciela wśród zadao powiatu wymieniono m.in.:  

1) stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,  

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.  

W przepisach ustawy o prawie oświatowym ustawodawca wskazał, iż w szczególności           

do zadao samorządu jako organu prowadzącego należy m.in.:  

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych                     

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;  

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki           

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;  

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadao inwestycyjnych w tym 

zakresie;  

 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi 

organizacyjnej szkoły lub placówki;  

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadao statutowych;  

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski jest organem prowadzącym dla następujących szkół                               

i placówek oświatowych: 

1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu; 

2) Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu; 

3) Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu; 
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4) Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim; 

5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem; 

6) Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu; 

7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

W ich strukturach funkcjonują publiczne szkoły specjalne i szkoły ponadpodstawowe. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski prowadził jedno Technikum z klasami dotychczasowego 

gimnazjum (46 uczniów) i 8 szkół ponadpodstawowych oraz 5 szkół specjalnych, do których 

łącznie uczęszczało 914 uczniów. 

Ponadto Powiat Golubsko-Dobrzyoski jest też organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia, która kształciła łącznie 200 uczniów, w tym:  

 Czteroletniej Szkole Muzycznej I stopnia 80 uczniów, 

 Sześcioletniej Szkole Muzycznej I stopnia 120 uczniów. 

 Na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego funkcjonuje jedna szkoła niepubliczna                                      

z uprawnieniami szkoły publicznej tj. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych     

w Golubiu-Dobrzyniu. 

Na dzieo 30 września 2018 r. w jednostkach oświatowych Powiatu zatrudnionych było        

212 nauczycieli, z tego: 159  nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze i 53 -                     

w niepełnym wymiarze oraz 20 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

administracyjnych i 40 pracowników obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze. 

Subwencja otrzymana z budżetu paostwa na 2018 r. wyniosła 15 846 466,00 zł., z czego          

na płace z pochodnymi przeznaczono – 8 414 691,00 zł co w przeliczeniu na jednego 

nauczyciela daje: 3 710,18 zł. 

System nagradzania uczniów szkół w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim jest zawarty                  

w Regulaminie przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego 

dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyoski. 

Celem powyższego systemu jest zmotywowanie uczniów do nauki. Stypendium Starosty 

Golubsko-Dobrzyoskiego przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, 

sportowe, indywidualne lub zespołowe. 

Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami Powiatu  

W minionym roku budżetowym wystawiono : 

- 1 skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, 
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- 6 skierowao do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,  

- 14 skierowao do szkół specjalnych na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyoskiego oraz 

zwrócono się   z 5 prośbami o skierowanie do organów prowadzących szkoły specjalne            

z innych powiatów.  

Dotacje: 

1. Podpisano Umowę dotacji Nr 23/2018 o wsparcie finansowe ze środków budżetu paostwa 

w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna 

tablica” ( wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-

Dobrzyniu). 

2. Rozliczono otrzymaną w 2017 roku dotację na sfinansowanie zakupu wyposażenia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Golubsko-Dobrzyoski. 

3. Przesłano I sprawozdanie częściowe składające się na rozliczenie I transzy dotacji 

otrzymanej na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1608 w sprawie realizacji zadao 

z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem”: oraz utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuoczego 

na obszarze Powiatu. 

4. Zwiększono plan dotacji ceowych z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, 

materiały edukacyjnego lub materiały dwiczeniowe ( wsparcie otrzymał Zespół Szkół Nr 1     

im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu oraz 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem). 

Stypendium jednorazowe Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego 

W minionym roku budżetowym przyznano 10 stypendiów, w tym: 4 finansowe w wysokości 

1000,00 zł każde, 6 z nich miało charakter rzeczowy (tablet). 

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego 

W minionym roku budżetowym podpisano 3 porozumienia w sprawie przyznania stypendiów 

dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko- Dobrzyoski 

otrzymały nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej   

na ogólną kwotę 32 496,00 zł. Były to: kozetki, stoliki zabiegowe, szafki przeznaczone            
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do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, szafki 

kartoteczne, wagi medyczne ze wzrostomierzem, parawany, aparaty do pomiaru ciśnienia, 

stetoskopy, tablice do badania ostrości wzroku lub widzenia barwnego oraz przenośne 

apteczki pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem. Zadanie było finansowane ze środków 

budżetu paostwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu 

Zgodnie z obowiązującym Statutem jednostki w skład Szkoły wchodzą: 

1) liceum ogólnokształcące;  

2) gimnazjum;  

3) szkoła policealna.  

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukooczenia szkoły i uzyskania 

świadectwa;  

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;  

3) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;  

4) naucza i wychowuje w duchu uniwersalnych zasad etyki i tolerancji;  

5) wyrabia wrażliwośd emocjonalną, estetyczną i ekologiczną;  

6) utrwala i rozwija nawyki dbania o zdrowie i własny rozwój fizyczny;  

7) kształtuje sprawnośd fizyczną;  

8) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły.  

W szkole zatrudnionych jest 33 nauczycieli  oraz 9 pracowników administracji i obsługi. 

W roku 2018 Szkoła realizowała następujące projekty zewnętrzne, w tym unijne: 

1)  „Region Nauk Ścisłych II-edukacja przyszłości” 

Projekt realizowany od 01. 07. 2018 do 28. 02. 2021 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kształcenie ogólne 10 2. 2. Na jego 

realizację szkoła pozyskała 72.000 zł dofinansowania i udział w nim weźmie ok. 100 

uczniów oraz grupa nauczycieli. Projekt realizowany jest w formie koła naukowo-

technicznego, koła matematycznego, koła programistów, warsztatów naukowych             

http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/index.php?strona=156
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w centrum nauki, wakacyjnych obozów naukowych, wakacyjnych kursów języka 

angielskiego, szkolenia ICT dla nauczycieli. 

2) STEAM likeLeaonardo 

Projekt realizowany w okresie od 09. 2018 do 08. 2020 w ramach Erasmus+ Edukacja 

Szkolna K229. Wartośd projektu wyniesie 127 546,00 zł i jest w 100% realizowany           

ze środków zewnętrznych przez 40 uczniów i 6-7 nauczycieli. W ramach projektu 

odbywad się będą liczne działania skupione kolejno wokół sześciu tematów: Leonardo       

i jego czasy, Leonardo jako artysta, anatom, wizjoner, wynalazca i matematyk. Działania 

projektowe prowadzone będą nie tylko w szkole, ale także we współpracy z muzeami, 

poprzez gry miejskie i terenowe.  Realizując projekt uczniowie będą rozwijad 

kompetencje kluczowe, współpracowad w międzynarodowym środowisku, uczyd się 

pracy zespołowej, rozwiązywad problemy, stosowad nowoczesne narzędzia ICT. 

Uczniowie opracowywad będą i prezentowad materiały w języku angielskim m.in. 

prezentacje, filmy, rysunki, konstrukcje. Odbędą się Dni Leonarda w szkole. W ramach 

projektu odbędą się spotkania robocze w szkołach partnerskich w Gironie (Hiszpania) – 

październik 2018, marzec 2019, Buzau (Rumunia) – maj 2019, Perugii (Włochy) – 

październik 2019, Aalst (Belgia) – luty/marzec 2020 oraz w Golubiu-Dobrzyniu w maju 

2020r. Łącznie   w wyjazdach weźmie udział ok. 10 nauczycieli i 24 uczniów. 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu 

Zgodnie ze Statutem w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu wchodzą następujące 

szkoły: 

a) Technikum,  

b) Liceum dla Dorosłych,  

c) Branżowa Szkoła I Stopnia,  

Szkoła: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie zgodnie z ramowymi planami nauczania w :  

a)      Branżowej Szkole I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

b)      Liceum,  

c)      Technikum. 

2) przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami o   powszechnej 

dostępności nauki; 

http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/index.php?strona=156
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3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4) prowadzi naukę prawa jazdy w zakresie kategorii prawa jazdy A,B,T; 

5) realizuje ustalone odpowiednimi przepisami podstawy programowe kształcenia ogólnego   

i zawodowego, programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych                

i ramowe plany nauczania. 

W Zespole zatrudnionych jest 50 osób, w tym 41 to nauczyciele. W szkole w 18 oddziałach 

naukę pobiera 354 uczniów: 

 Technikum – 219, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia- 69, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 37, 

 Liceum Dla Dorosłych – 29. 

W szkole realizowane były w roku 2018 następujące projekty współfinansowane ze środków 

zewnętrznych: 

1. „Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko- Dobrzyoskim” 

Projekt realizowany w okresie od 2017-09-01 do 2019-09-30 w ramach RPKP 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-

2020. Wysokośd dofinansowania: 1 626 654,18 zł. Projekt skierowany do 240 uczniów 

technikum i branżowej szkoły I stopnia. W ramach zadania zrealizowane mają byd - 

zakup wyposażenia klasopracowni przedmiotowych (sprzęt komputerowy), wyjazdy 

zawodoznawcze, kursy (florystyki, wizażu, kasjera walutowego, wózków widłowych, 

prawa jazdy kategorii B i T, spawania), zajęcia z doradztwa zawodowego 

(indywidualnego, grupowego oraz psychologicznego). 

2. „Region nauk ścisłych – edukacja przyszłości” 

Projekt realizowany w okresie od 01.07.2018 r. do 28.02.2021 r. w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Grupę docelową stanowi 103 uczniów technikum. W jego ramach 

zrealizowane mają byd zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni 

matematycznych i informatycznych; 

-    zajęcia dla uczniów w ramach kół programistów; 

- szkolenie ICT dla nauczycieli w zakresie nowych metod kształcenia                           

z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 

-     zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowo-technicznych; 
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 zajęcia dla uczniów w ramach kół matematycznych z elementami informatyki         

i przedsiębiorczości; 

 szkoła kreatywności - szkolenia dla nauczycieli w zakresie metod pracy                    

z uczniem; 

 warsztaty naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie; 

 wakacyjne obozy naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie; 

 kurs języka angielskiego dla uczniów. 

3. „Młodzi Odkrywcy na WSKSiM w Toruniu” 

Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 1 sierpnia 2019 r.  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i skierowany jest do 30 

uczniów technikum w formie zajęd teoretycznych i praktycznych w ramach jednego    

z dwóch modułów – informatycznego lub dziennikarskiego na WSKSiM w Toruniu. 

Inwestycje w szkole roku 2018 dotyczyły bieżących prac remontowych i były realizowane        

z bieżących środków budżetu szkoły. W ramach działao m.in.: 

-    pomalowano wszystkie klasy i korytarze szkolne oraz pomieszczenia socjalne, 

 - dokonano wymiany kilkudziesięcioletniej boazerii na tynk mozaikowy w holu głównym, 

korytarzach szkolnych, gabinecie profilaktyki zdrowotnej, gabinecie dyrektora, 

 -  częściowo wymieniono płytki podłogowe w korytarzu szkolnym, 

 - częściowo wymieniono karnisze i firanki w oknach holu głównego, gabinecie dyrektora          

i wicedyrektora oraz na tzw. półpiętrze, 

 -  wymieniono przestarzałe tablice szkolne na nowoczesne tablice suchościeralne, 

 - wymieniono boazerię w klasach szkolnych na płytki (chroniące ścianę przed zabrudzeniem) 

  - zakupiono meble do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, w których można zabezpieczad 

dokumentację szkolną zgodnie z wytycznymi RODO, 

 - zakupiono nowoczesne wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, sfinansowane         

ze środków budżetu paostwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego oraz środków własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, 

 - ulotki i gadżety wykorzystywane podczas rekrutacji, logo szkoły umieszczone w holu, 

organizacja Dnia Otwartego (w ramach funduszu przeznaczonego na promocję szkoły), 

 - dokonywano bieżących drobnych remontów i zakupów. 
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Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu 

Zgodnie ze Statutem Zespołu w skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół: 

1) szkoła podstawowa - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

2) Gimnazjum - Gimnazjum Specjalne Nr 3 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym              

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym        

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa Specjalna kształci uczniów w zawodach: 

1) kucharz małej gastronomii; 

2) cukiernik; 

3) malarz tapeciarz; 

4) krawiec. 

Zespół obejmuje kształceniem uczniów: 

1) z upośledzeniem umysłowym; 

2) z zaburzeniami zachowania; 

3) z autyzmem; 

4) z zaburzeniami psychicznymi; 

5) z niepełnosprawnością sprzężoną. 

W Szkole zatrudnionych jest 47 osób, w tym 38 to nauczyciele. W roku szkolnym 2018/2019 

do Zespołu Szkół Nr 3 uczęszcza 76 uczniów. Uczniowie uczą się w 14 oddziałach                    

(w tym 3 zespoły dla uczniów z autyzmem). 

Szkoła w roku 2018 realizowała następujące projekty zewnętrzne dla uczniów kl. I-V: 

- ,,Szklanka mleka”; 

- ,,Owoce i warzywa”. 

W ramach realizowanych inwestycji w roku 2018 wykonano: 

- założenie monitoringu w szkole; 

- montaż 2 tablic interaktywnych; 

http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/index.php?strona=281
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- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt finansowany ze środków budżetu 

paostwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (tj. szafa 

metalowa 2-drzwiowa, szafka kartoteczna metalowa, waga medyczna, kozetka lekarska), 

ciśnieniomierz, tablica okulistyczna, stolik zabiegowy, stetoskop, parawan medyczny, 

biurko). 

 

 

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim 

Zgodnie ze Statutem Zespołu w skład szkoły wchodzą :  

1. publiczne szkoły dla młodzieży :  

a) Technikum, w którym kształci się w zawodach technik logistyk, technik mechatronik, 

technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeo                     

i systemów energetyki odnawialnej, technik ekonomista, technik rolnik, technik ochrony 

środowiska;  

b) Branżowa Szkoła I Stopnia, w której kształci się w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych z praktyką na warsztatach szkolnych, oraz w zawodach wybranych                      

z praktyką u pracodawcy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego.;  

c) Liceum Ogólnokształcące;  

2) publiczne szkoły dla dorosłych:  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zajęcia w systemie wieczorowym oraz w systemie 

zaocznym;  

Wśród zadao szkoły wskazano: 

1) kształcenie i wychowanie młodzieży, przygotowując ją do dalszej nauki i życia                    

we współczesnym świecie; 

2) kierowanie samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych 

wyników w nauce;  

3) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia       

w warunkach współczesnego świata;  

4) wyposażanie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament 

wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji,      

a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie;  

http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/index.php?strona=277
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5) przygotowanie uczniów do życia w społeczeostwie informacyjnym;  

6) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu        

i społecznemu, takie jak: uczciwośd, wiarygodnośd, odpowiedzialnośd, wytrwałośd, poczucie 

własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawośd poznawcza, kreatywnośd, 

przedsiębiorczośd, kultura osobista, gotowośd do uczestnictwa w kulturze, podejmowania 

inicjatyw oraz do pracy zespołowej;  

7) kształtowanie postawy patriotycznej  przez umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  

W szkole zatrudnionych jest 35 osób, w tym 25 nauczycieli. W 9 oddziałach kształci się        

179 uczniów. 

W szkole realizowane były dwa projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: 

1. Erasmus + 

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2019 w ramach programu 

Erasmus + SEKTOR Edukacja Szkolna , Kluczowa Akcja 1 Mobilnośd kadry szkolnej 

edukacji. Grupę docelową projektu stanowi 9 nauczycieli, a projekt realizowany jest 

w formie mobilności zagranicznej nauczycieli. 

2. Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko Dobrzyoskim 

Projekt realizowany od 2017.09.01 do 2019.09.30 w ramach Programu operacyjnego 

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja.  

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu jest publiczną szkołą artystyczną 

dającą podstawy wykształcenia muzycznego. W ramach szkoły funkcjonuje filia w Kowalewie 

Pomorskim i Ciechocinie. Szkoła realizuje cele: 

1) rozbudzanie i rozwój podstawowych zdolności muzycznych;  

2) przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;  

3) oddziaływanie aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej;  

4) przygotowanie najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w szkole II stopnia;  

5) kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna. 

W szkole zatrudnionych jest 48 osób, z czego 43 to nauczyciele. Do placówki uczęszcza        

190 uczniów w 23 klasach zajęd teoretycznych. 

http://psmgd.pl/golub/
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem jest publiczną placówką oświatową 

dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 roku życia, które z powodu swojej 

niepełnosprawności nie mogą uczęszczad do szkoły w miejscu zamieszkania i posiadają 

orzeczoną niepełnosprawnośd intelektualną w stopniu:  

1) umiarkowanym; 

2) znacznym; 

3) określonym w pkt 1, 2  sprzężonym z: 

a) autyzmem, 

b) zaburzeniami zachowania, 

c) uszkodzeniami wzroku lub słuchu, 

d) zaburzeniami ruchowymi, w tym afazją. 

W skład Ośrodka wchodzą szkoły następujących typów: 

1) ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna,  

2) gimnazjum specjalne, funkcjonujące do roku szkolnego 2018/2019, 

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                          

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którego ukooczenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

W miesiącach I-VI/2018 w szkole uczyło się 53 uczniów, z czego 43 było wychowankami 

internatu: 

 Szkoła Podstawowa (8-letnia) – 4 oddziały 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3-letnia) – 3 oddziały 

 kontynuowana była nauka w klasie II i III gimnazjum - 2 oddziały 

 internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład ośrodka- 7 grup  

W miesiącach IX-XII/2018  w szkole uczyło się 48 uczniów, z czego 41 było wychowankami 

internatu: 

 Szkoła Podstawowa (8-letnia) – 4 oddziały 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3-letnia) – 3 oddziały 

 kontynuowana była nauka w klasie III gimnazjum -  1 oddział 
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 internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład ośrodka - 6 grup 

W  2018 r. w ośrodku  zatrudnionych było 46 pracowników  z czego 30 pracowników 

pedagogicznych, oraz 16 pracowników niepedagogicznych.  

Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej brali udział w ,,Programie dla szkół”, który obejmował 

dostawę bezpłatnego mleka i produktów mlecznych oraz owoce i warzywa. Program 

finansowany był ze środków  Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. 

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu na realizację zadania publicznego i pozyskano dotację w kwocie 2000,00 zł            

na realizację projektu p.n. „XIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Wielgie 2018”.W turnieju 

wzięli udział zawodnicy z SOSW w Wielgiem oraz zaproszeni zawodnicy z ościennych szkół 

specjalnych i ośrodków. Wydatkowano ogólną kwotę 2.801,01 zł. Termin realizacji                  

od 16.04.2018 r. do 21.06.2018 r. 

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem, które swoją działalnością wspiera realizację 

zadao placówki, w ostatnim roku pozyskał kwotę 38.840,20 złotych. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół SOSW w Wielgiem i dzięki zgromadzonym 

środkom organizowane były w placówce  poza w/w projektem: 

 systematyczne wyjazdy na basen w ramach hydroterapii, wyjazdy na zajęcia                       

z hipoterapii, do Centrum Rekreacji w Rypinie oraz na zajęcia rekreacyjno-sportowe na 

kręgielni, wyjazdy do kina, 

 imprezy kulturalno-rekreacyjne: Mikołajki, Andrzejki, Choinka Noworoczna, Dzieo 

Dziecka, Dzieo Matki, Dzieo Chłopaka, Dzieo Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, pasowanie na ucznia, uroczystośd komunijna, 

 konkursy tematyczne np. konkurs plastyczny Barwy jesieni, konkurs pieśni 

patriotycznych, 

 wzbogacana jest baza dydaktyczna Ośrodka, m.in. zakupiono sprzęt muzyczny, RTV, 

AGD,   konsole do gier wraz z oprogramowaniem, pomoce do zajęd rozwijających 

zainteresowania, sprzęt rehabilitacyjny,  

 zorganizowana została - wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Warszawy,  

 Regionalne Biegi Przełajowe, rajd pieszy, 

 udzielono pomocy rzeczowej uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Golubiu – Dobrzyniu udziela dzieciom i młodzieży 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia                

i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły          

i placówki w zakresie realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych. 

Do zadao poradni należy: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) realizowanie zadao profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

4) organizowanie i prowadzenie wspomagao przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych.  

W Poradni łącznie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 9,7 etatu. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz 

rodzicom polega w szczególności na: 

 prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 

 udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej, 

 udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci       

i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

Zadania są realizowane w szczególności formie: 

 porad i konsultacji, 

 udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych      

i specjalistów, 
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 udziału w zebraniach rad pedagogicznych, 

 warsztatów, 

 grup wsparcia, 

 wykładów i prelekcji, 

 prowadzenia mediacji, 

 interwencji kryzysowej, 

 działalności informacyjno-szkoleniowej, 

 organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób 

współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez 

wymianę doświadczeo. 

W 2018 r. wydano: 

 138 decyzji administracyjnych tj. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                 

i o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, 

 podjętych zostało 6 uchwał Rady Pedagogicznej, wszystkie zrealizowane. 

Statystyka działalności Poradni: 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

L.p. Rodzaj zadania  Stopieo realizacji 

1. Ogółem przyjętych w Poradni  / liczba udzielonej 
pomocy 

716/943 

2. Porady i konsultacje bez badao  / po badaniach /  
rozmowy terapeutyczne dla rodziców (po spotkaniach 
terapeutycznych) 

484/923/3.234 

3. Orzeczenia  ogółem, w tym : 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
upośledzonych umysłowo 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów                 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
niepełnosprawnością  sprzężoną 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
niesłyszących/słabosłyszących 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
niewidomych/słabowidzących 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów                 

 
 

32 
 

9 
 

12 
 

2 
 

4 
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z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów                  
z niedostosowaniem społecznym 

 do nauczania indywidualnego/ indywidualnego 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

 do zajęd rewalidacyjno – wychowawczych 

 uchylające  

 o braku potrzeby 

8 
 
- 
 
- 
 

37 / 3 
 

3 
11 
1 

4. Opinie ogółem / WWR  253 / 12 

5. Terapia prowadzona na terenie placówki  
 

 psychologiczna 

 pedagogiczna 

 logopedyczna  

Liczba 
 spotkao 

Liczba 
uczestników 

427 98 

219 34 

1.204 124 

6. Ilośd przeprowadzonych badao: 

 psychologicznych 

 pedagogicznych 

 logopedycznych 

 przesiewowych wzroku i słuchu        

 indywidualne doradztwo zawodowe       

 formy pomocy indywidualnej 

 
458 
459 
138 
200 

2 
38 

7. Inne  

 wydane informacje 

 zaświadczenia  

41 

11 

8. Praca w terenie  
 

Liczba 
spotkao 

Liczba 
uczestników 

  warsztaty dla uczniów ogółem w tym: 93 1832 

 ART 46 49 

 Doradztwo zawodowe 9 287 

 Profilaktyka uzależnieo 24 784 

 Prelekcje dla rodziców 31 1404 

 Warsztaty dla rodziców 28 29 

 Udział w radach pedagogicznych  5 81 

9. Liczba wizyt w szkołach i placówkach 284 

 
I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

L.p. Rodzaj zadania  
 

Stopieo realizacji 

1. Ogółem przyjętych w Poradni  / liczba udzielonej 
pomocy 

426 / 543 

2. Porady i konsultacje bez badao  / po badaniach /  
rozmowy terapeutyczne dla rodziców (po spotkaniach 

458 / 692 /  1313 
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terapeutycznych) 

3. Orzeczenia  ogółem, w tym : 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
upośledzonych umysłowo 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów                  
z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
niepełnosprawnością  sprzężoną 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
niesłyszących/słabosłyszących 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
niewidomych/słabowidzących 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów                 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 do kształcenia specjalnego dla uczniów                
z niedostosowaniem społecznym 

 do nauczania indywidualnego/ indywidualnego 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

 do zajęd rewalidacyjno – wychowawczych 

 uchylające  

 o braku potrzeby 

 
 

14 
 

3 
 

6 
 

1 
 

3 
 

3 
 

1 
 
- 
 

19 / 2 
 
- 
2 
1 

4. Opinie ogółem / WWR  97 / 5 

5. Terapia prowadzona na terenie placówki  
 

 psychologiczna 

 pedagogiczna 

 logopedyczna  

Liczba 
 spotkao 

Liczba 
uczestników 

265 59 

252 51 

406 98 

6. Ilośd przeprowadzonych badao: 

 psychologicznych 

 pedagogicznych 

 logopedycznych 

 przesiewowych mowy/ wzroku/ słuchu        

 indywid. doradztwo zawod. / interwencja 
kryzysowa      

 
195 
187 
100 

202 / 21 / 176 
1 / 9 

7. Inne  

 wydane informacje 

 zaświadczenia  

 
39 

11 

8. Praca w terenie  
 

Liczba 
spotkao 

Liczba 
uczestników 

 zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów 6 116 

 ART 26 22 

 Doradztwo zawodowe 7 68 

 Profilaktyka uzależnieo 10 236 
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 Prelekcje dla rodziców 14 788 

 Warsztaty dla rodziców 19 14 

 Udział w radach pedagogicznych  3 64 

 
 

Razem warsztaty/ spotkania dla 
uczniów/nauczycieli/rodziców 

85 
 

1308 

9. Liczba wizyt w szkołach i placówkach 118 

 

Dom Pomocy Społecznej 

DPS w Golubiu-Dobrzyniu przeznaczony jest dla 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

DPS jest jedną z najmniejszych placówek w kraju. Mała liczba miejsc pozwala na prowadzenie 

specyficznej działalności terapeutycznej opartej w znacznej mierze o relacje 

charakterystyczne dla domu rodzinnego. Każdy  mieszkaniec Domu,  niezależnie od stopnia 

niepełnosprawności, pełni określoną, dostosowaną do jego możliwości i potrzeb funkcję. 

Mała liczba mieszkaoców umożliwia  dobrą obserwację problemów z jakimi się borykają 

przez każdego z członków funkcjonującego w Domu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuoczego. 

Właściwe rozpoznanie problemów stanowi podstawę do opracowania programów 

wspierania mieszkaoca. Realizacji zaplanowanych działao sprzyja ilośd czasu jaki 

poszczególnym mieszkaocom może poświęcid terapeuta, rehabilitant czy pracownik 

pierwszego kontaktu. 

Obsługę kadrową Domu stanowi zespół 10 osób (9,5 etatu). 

Zadania realizowane przez DPS: 

 aktywizacja mieszkaoców, 

 zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, 

 zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, 

 uczestnictwo mieszkaoców w zajęciach terapeutycznych, zajęciach z psychologiem, 

fizjoterapeutą, 

 praca socjalna (działania wspierające mieszkaoców w czynnościach  i sprawach życia 

codziennego), 

 realizacja zadao wynikająca z regulaminu organizacyjnego. 

Dom Pomocy Społecznej realizował w roku 2018 projekt „Czas spokoju i bezpieczeostwa”       

w ramach konkursu ofert nr 27/2018 na wykonanie zadania Samorządu Województwa          

ze środków PFRON pod nazwą „Czas pokoju i bezpieczeostwa” – przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt realizowany był przy współpracy Fundacji 
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Rozwoju Synergia z Domem Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Realizacja programu 

finansowana była w 100% z pozyskanych środków zewnętrznych, na jego cel uzyskano 

dofinansowanie w kwocie 5.000 zł. Beneficjentami programu były osoby zamieszkujące DPS 

w Golubiu-Dobrzyniu oraz DPS  w Wąbrzeźnie, opiekunowie prawni i personel obu Domów – 

łącznie 70 osób. Projekt polegał na przeprowadzeniu treningów, zajęd relaksacyjnych 

połączonych z prezentacją sprzętu i pomocy terapeutycznych, szkoleniem w zakresie 

aspektów prawnych dla personelu i opiekunów prawnych, konsultacje prawne. 

7. Polityka społeczna 

Do zadao własnych Powiatu w zakresie pomocy społecznej zaliczamy w głównej mierze: 

•  opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet         

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się      

do życia młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet         

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

mających braki w przystosowaniu się; 

• pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 
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• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad 

gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

• prowadzenie mieszkao chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziedmi           

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

• szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu; 

• doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu Powiatu; 

• podejmowanie innych działao wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie      

i realizacja programów osłonowych; 

• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

• sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

• utworzenie i utrzymywanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

Do zadao z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w zakresie pomocy 

społecznej zalicza się: 

 pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz 

opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 realizacja zadao wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 
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 udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz w art. 53a ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie 

interwencji kryzysowej. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski realizuje zadania z tego zakresu poprzez własne jednostki 

organizacyjne: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, 

 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Golubiu-Dobrzyniu, 

 Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, 

 Powiatową Placówkę Opiekuoczo-Wychowawczą w Wielgiem, 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, 

 Powiatową Placówkę Opiekuoczo-Wychowawczą Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego 

w Golubiu-Dobrzyniu. 

Powiatowy Urząd Pracy 

Jednostka realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu 

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W Urzędzie zatrudnionych jest przez pracowników 

zatrudnionych na 29 etatach. W roku 2018 w PUP: 

a) wydano 6 827 decyzji administracyjnych, orzekając między innymi o posiadaniu bądź 

utracie statusu osoby bezrobotnej, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wstrzymaniu 

lub wznowieniu wypłaty zasiłku, przyznaniu lub utracie prawa do stypendium z tytułu 

odbywania szkolenia, stażu, 

b) Wydano 1300 zaświadczeo potwierdzających posiadanie statusu osoby bezrobotnej, 

przede  wszystkim  niezbędne  do  uzyskania  świadczeo  z  opieki  społecznej  lub  

opieki  zdrowotnej, 

c) Wydawano również 1 390 zaświadczeo potwierdzających okres i wysokośd zasiłku dla 

bezrobotnych po upływie ustawowego okresu jego pobierania, 

d) zarejestrowano 3061 osób bezrobotnych, 

e) wyłączono z rejestrów bezrobotnych 3181 osób, 

f) na koniec 2018 r. w ewidencji zarejestrowanych było 1892 bezrobotnych. 

W ramach projektów zewnętrznych, w tym unijnych Urząd realizował ze środków: 

a) Fundusz Pracy – wypłata świadczeo: 

http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/index.php?strona=109
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 zasiłki dla bezrobotnych – 3.243.413,21 zł., wypłacone łącznie dla 905 osób; 

 dodatki aktywizujące – 304.962,10 zł., wypłacone łącznie dla 251 osób. 

b) Fundusz Pracy – działania aktywizujące, łącznie wydatkowano środki w wysokości 

6.931.452,60 złotych, w tym 2.694.015,36 z projektów unijnych, z tego: 

 Algorytm – w ramach podstawowej decyzji finansowej Funduszu Pracy w minionym 

roku wydatkowano środki w wysokości 1.863.745,78 złotych. Środki te pozwoliły                

na aktywizację 365 osób bezrobotnych, z tego: 

o przeszkolono 9 osób, 

o skierowano do wykonywania prac interwencyjnych 95 osób, 

o skierowano na stanowiska pracy utworzone w ramach refundacji kosztów 

doposażenia stanowisk pracy 14 osób, 

o skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych  183 osoby, 

o skierowano do odbycia stażu 64 osób. 

 Rezerwa MRPiPS - w 2018 roku udało nam się  pozyskad i wydatkowad dodatkowe 

środki w wysokości 390.965,25zł, stanowiące tzw. rezerwę ministra na realizację             

2 programów przeznaczonych dla osób bezrobotnych dla których określony został 

drugi i w uzasadnionych przypadkach pierwszy profil pomocy: 

o  Program pod nazwą „Wiek naszym atutem” – II edycja, był realizowany 

wspólnie z  innymi urzędami pracy Woj. Kujawsko-Pomorskiego, w ramach 

tzw. Programu Regionalnego,  skierowanego do osób bezrobotnych  w wieku 

30 - 50 lat. Uruchomione zostały staże dla  12 osób, 8 osób otrzymało 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 7 osób skierowano 

na stanowiska pracy utworzone w ramach refundacji kosztów doposażenia 

stanowisk pracy. 

o Program pod nazwą ARiMR  dedykowany był Agencjom Restrukturyzacji             

i Modernizacji Rolnictwa. W ramach projektu uruchomiono staże dla 5 osób 

długotrwale bezrobotnych lub zamieszkałych na wsi. 

 Program „100 – tys. miejsc pracy dla młodych” -  w 2018 roku wydatkowano na ten 

cel środki w wysokości 1.887.930,13 zł.  

o Powiatowy Urząd Pracy miał możliwośd, na podstawie zawartej umowy, 

refundowad pracodawcy częśd kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 

nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  skierowanych do pracy 
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bezrobotnych do 30 roku życia. Nową formę umożliwił, wchodzący z dniem     

1 stycznia 2016 r., program „Praca dla młodych”, którego autorem był resort 

pracy. Program miał się przyczynid do powstania 100 tys. nowych miejsc pracy 

do kooca 2018 roku, a korzystad z niego mieli bezrobotni poniżej 30 roku życia 

i zatrudniające ich firmy. Program ten był elementem wdrażanej strategii 

„Dobry start dla młodych”. Pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogli skorzystad 

prawa do refundacji kosztów poniesionych w przypadku zatrudnienia na pełny 

etat i umowę o pracę osoby bezrobotnej, która nie ukooczyła jeszcze 30 lat.  

o Dofinansowanie obowiązywało przez pierwszy rok pracy danej osoby. 

Następnie pracodawca był zobowiązany do jej zatrudnienia przez kolejne              

12 miesięcy, jednak wtedy sam musiał pokryd już wszystkie koszty. Taki 

pracownik miał zarabiad co najmniej pensję minimalną, a ewentualna wyższa 

płaca leżała w gestii pracodawcy. W ten sposób młodzi ludzie zyskali 

możliwośd wejścia na rynek, uzyskania stabilnej pracy na przynajmniej dwa 

lata i zdobycia w tym czasie niezbędnego doświadczenia. Firmy zyskały zaś 

bonus w postaci pomocy finansowej, co miało ich dodatkowo zachęcad          

do zwiększania zatrudnienia  i oferowania pracownikom umów o pracę 

zamiast cywilnoprawnych. 

o W roku 2018 realizowaliśmy tylko zobowiązania z lat poprzednich                       

i kierowaliśmy bezrobotnych na powstające wakaty - 41 osób (rok wcześniej 

162 osoby).  

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – POWER - w 2018 r.              

w ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 1.441.386,03 zł.  Program 

skierowany do osób bezrobotnych, które muszą spełniad niżej wymienione warunki:  

o muszą byd poniżej 30 roku życia i mied określony II profil pomocy,  

o nie mogą  pracowad, (tj. muszą byd zarejestrowane jako bezrobotne), 

o  nie mogą kształcid się (tj. nie mogą uczestniczyd w kształceniu formalnym       

w trybie stacjonarnym),  

o nie mogą się szkolid (tj. nie mogą uczestniczyd w pozaszkolnych zajęciach 

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności           

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 
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w chwili przystąpienia do projektu oraz w okresie ostatnich 4 tygodni 

poprzedzających przystąpienie do projektu.   

o ponadto, osoby do 25 roku muszą spełniad dodatkowy warunek jakim jest 

przystąpienie do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji                

w urzędzie (nie mogą byd zarejestrowane dłużej niż 4 miesiące).   

W  2018 roku do udziału w projekcie pod nazwą „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim (III)” skierowaliśmy        

157 osób, z tego:  

o 133 osoby otrzymały skierowanie do odbycia stażu,  

o 4 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności,  

o 20 osób otrzymało Bon na zasiedlenie.  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 

– 2020  -  RPO WKP. W 2018 r. w ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 

1.262.629,33 zł. Program skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia dla których określono     

II profil pomocy, należących w szczególności do co najmniej jednej z poniższych grup: 

o osoby powyżej 50 roku życia, 

o kobiety, 

o osoby z niepełnosprawnościami, 

o osoby długotrwale bezrobotne, 

o osoby niskowykwalifikowane. 

W ramach realizowanego przez nas w 2018 r. projektu pod nazwą „Wsparcie 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie golubsko-dobrzyoskim (III)”, 

pomocą zostało objętych 136 osób bezrobotnych, z tego: 

o 96 osób zostało skierowane do odbycia stażu,  

o 16 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęci  działalności gospodarczej, 

o 24 osoby zostały skierowane do pracy w ramach zawartych umów w sprawie 

refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy.   

c) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 

94.796,08 zł. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez 

osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagao dynamicznie 

zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno 
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poprawid zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku 

pracy. Środki KFS mają wspierad pracodawców inwestujących w kształcenie osób 

pracujących. Pracodawca może otrzymad  środki na sfinansowanie: 

o 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 

300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika, 

o 100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli pracodawca należy do grupy 

mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na 1 uczestnika. 

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, 

że  środki KFS, zgodnie z art. 69 ust 2 pkt  1 ustawy o promocji zatrudnienia                    

i instytucjach rynku pracy można przeznaczyd na: 

o określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego                 

w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 

o kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego 

zgodą, 

o egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnieo zawodowych,  

o badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub 

pracy zawodowej po ukooczonym kształceniu,  

o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku zpodjętym 

kształceniem. 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpid pracodawcy 

(zgodnie z definicją ustawową, pracodawca  to jednostka organizacyjna, chociażby nie 

posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej     

1 pracownika), którzy zamierzają inwestowad w podnoszenie swoich własnych 

kompetencji lub kompetencji osób zatrudnionych w firmie. Środki z KFS przyznane 

pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc 

udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rada Rynku Pracy co roku 

określa priorytety, zgodnie z którymi urzędy pracy mogą finansowad szkolenia 

pracowników: Na rok 2018, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił 
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następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego    

z limitu podstawowego:  

o Priorytet I - wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 

powiecie zawodach deficytowych;  

o Priorytet II - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem     

w firmach nowych technologii i narzędzi pracy; 

o Priorytet III - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą 

udokumentowad wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych 

warunkach  lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo 

do emerytury pomostowej. 

Na rok 2018, Rada Rynku Pracy określiła następujące Priorytety wydatkowania 

środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 

o Priorytet I - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego 

wzidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych; 

o Priorytet II - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

W minionym roku zawarliśmy 17 umów, w ramach których przeszkolono łącznie        

45 pracowników. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w 2018 r. realizowało ustawowe 

zadania z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz orzecznictwa osób z niepełnosprawnością, jak również inne zadania 

wynikające z rozeznanych potrzeb m.in. w postaci programów celowych, projektów 

finansowanych z dodatkowych środków pozyskanych w ramach ogłaszanych naborów              

i konkursów pochodzących ze środków krajowych i UE. Zadania te realizowało na dzieo         

31 grudnia 2018 r. 10 osób. 

Piecza zastępcza 

Do zadao z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizowanych 

przez Powiat należy: 

 organizowanie opieki w rodzinnej pieczy zastępczej,  

 organizowanie opieki w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

 pomoc dla osób usamodzielnianych, 
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 udzielanie świadczeo pieniężnych. 

Na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na koniec 2018 r. funkcjonowało 48 rodzin 

zastępczych, liczba dzieci w tych rodzinach – 67.  

Podział rodzin zastępczych w powiecie: 

 rodziny zastępcze zawodowe - 2 (w tym 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca 

funkcję pogotowia rodzinnego) 

 2 rodzinne domy dziecka 

 rodziny niezawodowe – 12 

 rodziny spokrewnione – 32 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości 

kwot świadczeo przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnionej z dnia 23 marca 2018 r.  

od dnia 1 czerwca 2018 r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 

przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka  

w wysokości nie niższej niż: 

 694 zł - w przypadku rodziny spokrewnionej, 

 1052 zł - w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego 

domu dziecka. 

W funkcjonujących rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w 2018 r. 

przebywało 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, na które zgodnie z ustawą  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze otrzymywały dodatek  

w wysokości 211 zł m-cznie.  

Rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, spokrewnione i rodzinne domy dziecka  

otrzymują miesięczne świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych  

i rodzinnych domów dziecka. 

Na realizację przysługujących świadczeo dla rodzin zastępczych wydano łącznie: 

o 175  decyzji administracyjnych, 

o sporządzono 20 wywiadów środowiskowych (w tym na potrzeby innych PCPR, sądu, 

OPS). Ponadto zatrudnieni koordynatorzy w tut. centrum w ciągu miesiąca średnio 

około 60 razy odwiedzali rodziny zastępcze, 

o wydano 10 zaświadczeo dla  rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków,  
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o sporządzono 2 zarządzenia i 1 uchwałę dot. działu rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2018, 

o sporządzono łącznie 105 ocen dzieci przebywających w pieczy zastępczej i 13 ocen 

okresowych  dot. funkcjonowania rodzin zastępczych, 

o dokonano 13 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie dla rodzin zastępczych w 2018 roku 

realizowano fakultatywne świadczenia wynikające z cyt. Uchwały, tj. świadczenie 

jednorazowe na pokrycie kosztów niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka w wysokości 300,00 zł na każde dziecko. Takich świadczeo 

wypłacono dla 13 dzieci. 

Zgodnie z art. 57 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

z dnia 9 czerwca 2011 r., w 2018 roku na wniosek zainteresowanych przyznano 4 rodzinnym 

domom dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziedmi i przy pracach 

gospodarskich. Ponadto zgodnie z w/w ustawą 2 rodzinne domy dziecka skorzystały  

z pomocy pieniężnej w łącznej wysokości 11.497,33 zł na utrzymanie lokalu mieszkalnego.  

Ponadto 3 rodzinne domu dziecka skorzystały z pomocy finansowej na remont domu  

w łącznej wysokości 3.967,50 zł. Należy nadmienid, iż 1 rodzinnemu domu dziecka przyznano 

świadczenia na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych               

z opieką i wychowaniem dziecka w wysokości 1.500,00 zł. 

Poza tym w 2018 roku istniała możliwośd dofinasowania wypoczynku dla dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej poza miejscem zamieszkania. Z tej formy pomocy 

skorzystał jeden rodzinny dom dziecka na 4 dzieci oraz dwie rodziny zastępcze zawodowe     

na 3 dzieci, na łączną kwotę 1.800 zł. 

Jednostka korzystała z dofinansowania programu resortowego programu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” do zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Jednocześnie tut. Centrum zobowiązane jest do zapewnienia badao psychologicznych 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydawania okresowych opinii rodzin 

dot. predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz diagnoz 

psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami na 

ten cel. Poza tym w przypadku konieczności udzielenia pomocy psychologicznej rodzinie 

zastępczej czy pełnoletniemu wychowankowi tut. centrum zatrudnia psychologa w ramach 
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umowy zlecenie. W 2018 roku na wniosek Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu wydano    

6 opinii dot. kandydatów na rodziny zastępcze: 5 pozytywnych, 1 negatywna. 

W ramach obowiązujących przepisów prawa, gminy właściwe ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponoszą 

odpowiednio wydatki w wysokości 10, 30, 50 % wydatków przeznaczonych na opiekę  

i wychowanie dziecka, co umożliwiło nam na podstawie sporządzonych not księgowych 

pozyskanie dochodów powiatu  w 2018 roku na kwotę 152.063,62 zł. 

Dwie rodziny zastępcze zawodowe skorzystały z urlopu wypoczynkowego w związku,  

z czym w m-cu styczniu i czerwcu ubiegłego roku zostały uruchomione dwie rodziny 

pomocowe dla 4 dzieci. Funkcję tę pełniły osoby prowadzące rodzinny dom dziecka  

i otrzymywali  z tego tytułu świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W 2018 roku zostało rozwiązanych 9 rodzin zastępczych, natomiast powstały tylko  

4  rodziny. Dzieci umieszczane są w rodzinnej pieczy zastępczej na skutek m.in. bezradności 

w sprawach opiekuoczo-wychowawczych rodziców biologicznych, uzależnienia, długotrwałej 

choroby rodzica  a nawet jego  śmierci. Natomiast dzieci opuszczały rodziny zastępcze  

z następujących powodów; powracają do rodziców biologicznych, umieszczane                       

są   w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, usamodzielniają się bądź są adoptowane. 

Kolejną formą wsparcia finansowego dla rodzin zastępczych i prowadzącym rodzinne domy 

dziecka są wypłacane dodatki wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde 

dziecko przebywające w pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji budżetowej     

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W związku z powyższym 

wydano 76 decyzji administracyjnych, na kwotę 318.291,00 zł. Ponadto od roku 2018 r. 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” dzieciom umieszczonym w pieczy 

zastępczej, zarówno rodzinnej jak i instancjonalnej  przysługiwało świadczenie jednorazowe 

w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na ten cel do tut. centrum 

wpłynęło 56 wniosków, zostało wypłaconych 69 świadczeo na łączną kwotę 20 700,00 zł. 

Pracownicy działu rodzinnej pieczy zastępczej stale współpracują z sądem, co najmniej raz na 

6 m-cy (raz na 3 m-ce w przypadku dzieci do lat trzech) informują sąd o całokształcie sytuacji 

osobistej dziecka, przekazują opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. W 2018 roku pięciokrotnie zebrał się zespół ds. oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej i rodzin zastępczych w skład, którego wchodzili 
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pracownicy Ops-ów, koordynatorzy, pracownicy PCPR, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, 

rodzin zastępczych i rodziców biologicznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2018 roku z pomocy pieniężnej                       

na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie skorzystało 12 wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej, z tego 4 otrzymało świadczenie na usamodzielnienie i 5 na zagospodarowanie  

w formie rzeczowej. Łączna kwota świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków  

w 2018 r. wyniosła  103 017,68 zł. Ponadto sporządzono 8 Indywidualnych Programów 

Usamodzielnienia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Powyższy dokument jest 

istotny dla przyszłości młodego człowieka, ponieważ zawiera informacje o dalszej drodze 

życiowej osoby usamodzielnianej przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W związku z art. 38 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniósł do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu   

1 pozew o alimenty przeciwko rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie naszego powiatu.  

Ponadto wszczęto sprawy dot. opłaty rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci  

w rodzinnej pieczy zastępczej. W związku, z czym wydano 31 decyzji administracyjnych.  

W większości przypadkach odstępowano od ustalania powyższej opłaty z uwagi na trudną 

sytuację materialną, zdrowotną bądź rodzinną osób zobowiązanych do opłaty, a osoby 

obowiązane do odpłatności, którym decyzją ustalono częściową odpłatnośd uiściły łącznie  

w roku ubiegłym 6.251,62 zł.  

W 2018 roku zgłoszono do Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu oraz Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu łącznie 5 dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin  

przysposabiających.  W stosunku do 1 zgłoszonego dziecka komisja kwalifikacyjna 

zdecydowała o zakwalifikowaniu do przysposobienia zgłaszanego dziecka. 

Koordynatorzy i pracownicy tut. centrum często uczestniczą w sprawach sądowych dot. 

dalszych losów dzieci, pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców czy też ustalenia na rzecz 

dzieci alimentów. Ponadto na stałe współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, policją, 

kuratorami i pedagogami ze szkół dla dobra dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu opracowało: 

- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,  
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- Strategia Rozwiązywanie Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim na 

lata 2018-2022. 

Instytucjonalna piecza zastępcza oraz pomoc środowiskowa 

W Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim funkcjonują 2 placówki opiekuoczo-wychowawcze,          

tj. Placówka socjalizacyjna w Wielgiem i Placówka specjalistyczno-terapeutyczna w Golubiu-

Dobrzyniu. 

W 2018 roku w placówce socjalizacyjnej  – umieszczonych zostało nowych 8 dzieci 

(wydanych skierowao 12), a w placówce specjalistyczno-terapeutycznej- umieszczonych 

zostało 8 dzieci (wydanych skierowao 9). 

Poza powiatem w placówce  socjalizacyjnej przebywa 3 dzieci, w tym 1 dziecko umieszczone 

w 2018 r.  (Dom Dziecka w Brodnicy). 

W/w placówki  opuściło  9 osób, w tym  1 osoba  powróciła do rodziny zastępczej,                    

2 powróciły do domu rodzinnego, 1 usamodzielniła się, 5 zostało przeniesionych do innych 

placówek funkcjonujących na terenie Powiatu, z którego dzieci te pochodziły.  

Dla rodziców naturalnych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej wydano 

16 decyzji dot. odpłatności, z czego 15 ustalających odstąpienie od odpłatności oraz                 

1 ustalającą odpłatnośd. 

Dla pełnoletnich osób opuszczających instytucje, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej przyznano świadczenia: 

a) na zagospodarowanie- 4 świadczenia ( 4 decyzje), 

b) na usamodzielnienie- 3 świadczenia( 3 decyzje). 

Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu 

Dla mieszkaoców DPS w Golubiu-Dobrzyniu zostało wydanych 9 decyzji ustalających 

odpłatnośd za pobyt w instytucji.  

Środowiskowe Domy Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu 

1. ŚDS ul. Równinna:  

Wydano 144 decyzji,  w tym 68 decyzji dot. skierowania i uchylenia skierowania oraz       

76 decyzji dot. naliczenia bądź odstąpienia od naliczenia odpłatności. 

2. PŚDS przy  ul. Koppa 1: 

Wydano 86 decyzji w tym 41 decyzji dot. skierowania i uchylenia skierowania oraz  

45 decyzji dot. naliczenia bądź odstąpienia od naliczenia odpłatności. 
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Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Dofinansowania (wydawanie, przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie, przyznawanie 

dofinansowao, rozliczanie, kontrola) ze środków PFRON do:  

 zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 

 sprzętu rehabilitacyjnego, 

 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

 uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim, 

 pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

 pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, 

  pomocy w zakupie  sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

 szkoleo w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 

i oprogramowania, 

 utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 

  pomocy w zakupie protezy kooczyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości funkcjonowania, 

 pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kooczyny                  

na III lub IV poziomie jakości, 

 pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej, 

 pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Ponadto do zadao pracownika na tym stanowisku należy  również prowadzenie spraw 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, nadzorowanie działalności 

WTZ oraz udzielanie informacji i poradnictwa osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 

z powiatu golubsko – dobrzyoskiego.   

Do tut. Centrum wpłynęło w 2018 r. 509 wniosków o dofinansowanie. Wydano ok. 900 

informacji o przyznaniu (bądź odmowie przyznania) dofinansowao, które nie mają 

charakteru decyzji administracyjnych. Jeśli do wniosku w przypadku przedmiotów 
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ortopedycznych i środków pomocniczych była załączona oferta cenowa, wystawiano 

zaświadczenia o wysokości dofinansowao z prośbą o dostarczenie faktur VAT niezbędnych     

do wypłaty dofinansowao dla ok. 50 osób. Zawarto 66 umów na dofinansowania                            

z indywidualnymi  osobami niepełnosprawnymi, 2 umowy  z instytucjami, które wnioskowały 

w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Podpisano umowę 

dot. realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” oraz 2 aneksy do tej umowy.  

Z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim zawarto 6 aneksów. 27 środowisk 

odwiedzono w ramach przeprowadzenia wizji lokalnych oraz kontroli zasadności 

przyznanych dofinansowao. Poza tym przeprowadzono 1 kontrolę planowaną w WTZ             

w Kowalewie Pomorskim, jak również dokonano opinii wniosku TPD o zwiększenie WTZ          

w Kowalewie Pomorskim o pięciu nowych uczestników.  

Od 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu realizuje pilotażowy 

program pn. „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON skierowany do osób 

niepełnosprawnych. Kwota przyznana na realizację zadania w  2018 r. wynosiła        

154.346,94 zł.  

W 2018 r. o dofinansowanie w ramach programu ubiegało się 31 osób (1 osoba  

do oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 1 osoba do prawa jazdy kat. B, 8 osób  

do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów orazoprogramowania, 2 osoby  

do zakupu protezy na III poziomie jakości funkcjonowania, 1 osoba do naprawy wózka 

elektrycznego, 2 osoby do zwrotu kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu, 10 osób  

do kosztów nauki).  

W/w zadania zostały zrealizowane zgodnie z Programem Działao na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych oraz uchwałą Rady Powiatu nr LVIII/258/2018 z dnia 15.03.2018 r.  

w sprawie określenia zadao i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania  

w Powiecie Golubsko – Dobrzyoskim w roku 2018 wraz z późniejszymi zmianami. 

Przy Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w  Golubiu-Dobrzyniu działa Powiatowy Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu, w skład którego wchodzą; 

 przewodnicząca zespołu ( 1 etat) 

 sekretarz zespołu – 1/6 etatu, 

 6 lekarzy – przewodniczących składów orzekających, 

 3 psychologów, 

 1 doradca zawodowy, 
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 5 pracowników socjalnych, 

 1 pedagog. 

 

Wszyscy członkowie zespołu posiadają niezbędne zaświadczenia do orzekania                           

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego uprawniające do udziału w procesie orzeczniczym zgodnie z posiadaną 

specjalnością. W 2018 roku do Zespołu wpłynęło 771 wniosków w sprawie ustalenia stopnia 

niepełnosprawności oraz 99 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. 

W ubiegłym roku odbyło się 55  posiedzeo składów orzekających, podczas których zostało 

wydanych łącznie 840 orzeczeo. Na podstawie w/w orzeczeo Zespołu zostało wydanych          

130 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością oraz 117 kart parkingowych. Budżet 

pochodzący z dotacji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego w 2018 r. na powyższe zadanie 

stanowił kwotę 101.313,00 zł, zaś dotacja z budżetu Starostwa stanowiła kwotę 9.000,00 zł. 

Dotacja Wojewody pozwoliła sfinansowad koszt wydania jednego orzeczenia do 131,25 zł.  

Informacja dotycząca realizacji projektów zewnętrznych, w tym unijnych 

1. Nazwa projektu: projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum”, okres realizacji 

projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeostwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  

i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

  procent dofinansowania: 95% 

  wkład własny: 16.749,00 zł (na cały projekt) 

 otrzymana wysokośd dofinansowania: kwota nie większa niż 307.900,00 zł (na cały 

projekt) 

 grupa docelowa: osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą; osoby prowadzące 

Rodzinne Domy Dziecka; osoby przebywające w pieczy zastępczej; osoby 

opuszczające pieczę zastępczą; inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny 

do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem 

społecznym w roku 2018 (w całym projekcie osoby w rodzinie przeżywającej 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, o których mowa                

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 
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w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, inne osoby, których udział            

w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem 

bądź wykluczeniem społecznym) 

Liczba uczestników: 32 

Forma realizacji projektu: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne, psychologiczne  

i psychiatryczne, mediacje rodzinne, warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje 

rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, warsztaty 

dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, spotkania dotyczące rozwoju 

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuoczo-wychowawczych do 14 dzieci, 

zwrot kosztu dojazdu rodzin do centrum w roku 2018 (w całym projekcie wyjazd edukacyjny 

5-dniowy, superwizja rodzin zastępczych) 

2. Nazwa projektu: projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum 2”, okres realizacji 

projektu: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeostwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  

i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

 procent dofinansowania: 92% 

 wkład własny: 26.257,00 zł (na cały projekt) 

 otrzymana wysokośd dofinansowania: kwota nie większa niż 290.000,00 zł (na cały 

projekt) 

  grupa docelowa: osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby prowadzące 

Rodzinne Domy Dziecka; osoby przebywające w pieczy zastępczej w roku 2018           

(w całym projekcie osoby w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuoczo-wychowawczych, o których mowa u ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.         

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- w tym rodziny objęte wsparciem 

asystenta rodziny, inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny                      

do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem 

społecznym) 

Liczba uczestników: 23 

Forma realizacji projektu: specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne, psychologiczne  

i psychiatryczne, zwrot kosztu dojazdu rodzin do centrum w roku 2018 (w całym projekcie 
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również wyjazdy edukacyjne 5-dniowe, warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje 

rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, warsztaty 

socjoterapeutyczne, spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 

placówek opiekuoczo-wychowawczych do 14 dzieci). 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 

mieszkaoców Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego. Typ domu: 

a) Typu B - dla osób upośledzonych umysłowo, 

b) Typu C - dla osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. 

Zakres działao Domu Samopomocy to: 

- wspieranie osób niepełnosprawnych, 

- pomoc społeczna, 

- promocji i ochrony zdrowia psychicznego. 

Do podstawowych zadao Domu należy świadczenie usług w szczególności, tj.: 

1) organizacja zajęd terapeutycznych i treningowych; 

2) poradnictwo psychologiczne; 

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

4) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeo zdrowotnych; 

5) niezbędna opieka; 

6) rehabilitacja; 

7) praca socjalna; 

8) zapewnienie jednego ciepłego posiłku w ramach treningu kulinarnego; 

9) realizacja zadao wynikająca z regulaminu organizacyjnego. 

W Domu znajduje się 30 miejsc docelowych zajętych w pełni przez uczestników, w tym            

z terenu: 

- gminy Radomin – 4 osoby, 

- gminy Zbójno – 5 osób, 

- gminy Golub – 9 osób, 

- gminy Kowalewo Pomorskie – 1 osoba, 

- miasta Golub – Dobrzyo – 11 osób. 

Powiatowa  Placówka Opiekuoczo-Wychowawcza w Wielgiem 
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Powiatowa Placówka Opiekuoczo-Wychowawcza w Wielgiem jest placówką typu 

socjalizacyjnego łączącą zadania placówki  socjalizacyjnej i interwencyjnej, przeznaczoną dla 

dzieci od 10 roku życia, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. 

Dysponuje 14 miejscami. Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę, zaspokajającą ich 

niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, przygotowuje do samodzielnego życia i zapewnia 

korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeo zdrowotnych  

oraz kształcenia. Współpracuje z rodziną biologiczną dziecka, zapewnia jej i dziecku pomoc, 

umożliwia powrót dziecka do tej rodziny. Do zadao placówki należy ponadto poszukiwanie 

rodzin zaprzyjaźnionych dla swoich wychowanków w środowisku lokalnym, współpracuje        

ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i rodzinnych. 

Wychowankowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, korzystają z zajęd 

korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz w miarę potrzeb zajęd wyrównawczych. 

Wychowankowie wg potrzeb objęci są pomocą logopedyczną. 

W 2018 r. w placówce zatrudnionych było 12 osób.  

W placówce działa zespół  do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W 2018 roku 

okresowa ocena sytuacji dziecka przeprowadzona była 6 razy.  

W roku 2018 w placówce umieszczonych zostało 7 wychowanków. Wychowankowie 

umieszczani są na podstawie postanowienia sądu oraz skierowania wydanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.  

W 2018 roku wychowankowie uczestniczyli w licznych wyjazdach i imprezach 

organizowanych zarówno na terenie Placówki, jak i poza nią. Były to m.in. wyjazdy do Solca 

Kujawskiego do Jura Parku i na basen, parku linowego we Włocławku, strefy kibica na 

Stadionie Narodowym w Warszawie, wyjazd wakacyjny do Zakopanego, zwiedzanie Zamku 

Golubskiego i zajęcia w Fundacji Inter Pares, mecz Polska-Czechy w Gdaosku, wyjazd             

do Osady Karbówko, warsztaty linorytu w Bydgoszczy. Wychowankowie mieli także 

możliwośd uczestniczyd w warsztatach kulinarnych w Centrum Technik Kulinarnych                 

w Warszawie. Większośd z tych wyjazdów w całości lub w części była finansowana                     

ze środków pozyskanych od darczyoców lub sponsorów.  W lutym 2018 r. zorganizowany 

został charytatywny Turniej Futsal, z którego środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 

wyjazdu wakacyjnego. Ponadto Szkoła Podstawowa w Działyniu zorganizowała akcję 

charytatywna „Serce dla Wielgiego”, w ramach której zebrane zostało ok. 8.000 zł. Pieniądze 
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te przeznaczone są na organizację czasu wolnego wychowanków. Duże wsparcie Placówka 

otrzymuje zawsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jest to pomoc w postaci 

indywidualnych prezentów dla dzieci oraz ogólnych na rzecz Placówki, jak. np. artykuły 

szkolne, biurowe, środki czystości, artykuły kosmetyczne higieniczne. 

Placówka brała udział w ogólnopolskich akcjach: 

 Ubrania od serca – w ramach akcji wychowankowie otrzymali vouchery o wartości 200 zł 

każdy na zakupy w sklepach sieci H&M 

 zakwalifikowanie się do programu „Zobacz lepszą przyszłośd”, dzięki któremu 

wychowankowie mają możliwośd otrzymania okularów korekcyjnych wg potrzeb, 

 „Rossmann – pomagamy jak umiemy”,  

 „Podziel się kawałkiem szczęścia”. 

 Samsung Funkcja Dobroczynności, w ramach której otrzymaliśmy talony do  firmy 

Majewski na zakup artykułów papierniczych oraz do sklepu  Jysk – po 464,22 zł każdy, 

 Gwiazdka „One Day” 

W 2018 roku Placówka współpracowała z Fundacją Werwa Team z Czernikowa oraz Szkołą 

Podstawową w Zajeziorzu.  

Powiatowa Placówka Opiekuoczo-Wychowawcza  Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego     

w Golubiu-Dobrzyniu 

Powiatowa Placówka Opiekuoczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznej            

w Golubiu-Dobrzyniu powstała w ramach projektu złożonego przez Powiat Golubsko-

Dobrzyoski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego        

na lata 2014-2020. Powstała jako pierwsza tego typu placówką w Województwie Kujawsko-

Pomorskim, przeznaczona dla 14 dzieci w wieku od  10 do 18 roku życia, legitymującymi się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, wymagającymi stosowania specjalnych metod wychowawczych 

i specjalistycznej terapii. 

W okresie funkcjonowania Placówki w 2018 r. zatrudnionych było w ramach umowy o pracę 

10 osób oraz logopeda i instruktor sportowy na umowy zlecenia. 
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Placówka działa od 11 września 2018 r. Pierwsze dzieci zamieszkały w niej 19 października 

2018 r. Placówka sprawuje opiekę nad dziedmi o indywidualnych potrzebach,  

w szczególności:  

1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności;  

2) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;  

3) wymagającym wyrównania opóźnieo rozwojowych i edukacyjnych. 

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę, zaspokajającą ich niezbędne potrzeby 

bytowe, rozwojowe, przygotowuje do samodzielnego życia i zapewnia korzystanie  

z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeo zdrowotnych  oraz 

kształcenia. Współpracuje z rodziną biologiczną dziecka, zapewnia jej i dziecku pomoc, 

umożliwia powrót dziecka do tej rodziny. Do zadao placówki należy ponadto współpraca        

ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i rodzinnych. 

Zgodnie z zaleceniami i potrzebami wychowankowie objęci są pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. Korzystają z niżej wymienionych form pomocy i wsparcia: 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 zajęcia rewalidacyjne, 

 socjoterapia, 

 terapia logopedyczną z elementami terapii behawioralnej, 

 kynoterapia, 

  terapia polisensoryczna z robotem Foka Paro, 

 terapia ręki, 

 zajęcia w sali doświadczania świata tj. pomieszczeniu z odpowiednio dobranym 

wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. Jest ono przeznaczone do pracy z dziedmi oraz 

osobami dorosłymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali 

jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą 

wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa 

się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali 

doświadczania świata. Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego 
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oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie płyną na koncentrację, pamięd               

i aktywnośd fizyczną dziecka. 

 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dziecko dzięki metodzie poznaje 

swoje ciało, uczy się orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchów. Dwicząc z drugim 

człowiekiem uczy się współpracy, nawiązywania kontaktu, dzielenia radości z innymi 

(umiejętności społeczne). Dodatkowo dziecko buduje zaufanie do siebie i opiekuna, 

poczucie sprawstwa, poczucie własnej wartości. Poczucie bezpieczeostwa wyzwala 

twórczośd. 

W roku 2018 w placówce umieszczonych zostało 10 wychowanków. Wychowankowie 

umieszczani są na podstawie postanowienia sądu oraz skierowania wydanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.  

W okresie funkcjonowania Placówki w 2018 r. wychowankowie uczestniczyli w zajęciach          

i imprezach organizowanych w Fundacji Inter Pares w Golubiu-Dobrzyniu oraz MDK  

w Golubiu-Dobrzyniu. Ponadto pozyskano wsparcie w ramach programów ogólnopolskich 

oraz od prywatnych darczyoców: 

- „Podziel się kawałkiem szczęścia”. W ramach te akcji pozyskano sprzęt kuchenny             

o wartości 1.750 zł,  

- zakwalifikowanie się do programu „Zobacz lepszą przyszłośd”, dzięki któremu 

wychowankowie mają możliwośd otrzymania okularów korekcyjnych wg potrzeb, 

- pomoc od firmy EcolUnicon – sprzęt sportowy do zabaw, animacji (chusta, tunele, itp.)   

o wartości 3.750 zł, 

- udział w akcji Samsung Funkcja Dobroczynności – talony do sklepu Decathlon na zakup 

sprzętu sportowego, do firmy Majewski  na zakup artykułów papierniczych oraz  firmy 

Jysk – każdy o wartości 180,53 zł, 

- pozyskanie prezentów świątecznych od prywatnych darczyoców oraz Fundacji Dobrych 

Inicjatyw w Warszawie. 

8. Ochrona zdrowia 

W Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim działa 13 zakładów opieki zdrowotnej: 

1. Szpital Powiatowy Sp. z o.o; 

2. Szpital Powiatowy   Sp. z o.o. Przychodnia Przyszpitalna POZ; 
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3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOL-MED” Sp. z o.o. Lenartowicz, Ścianowska, 

Zawadzka; 

4. P.H.U.M.J. Lenartowicz s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny 

Pracy; 

5. „Nasz Medyk” – Lekarze Klonowski, Krupa i Łęcki Spółka partnerska; 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ChirurgiaJednego Dnia”Jacek Znajewski; 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasz Medyk” Przychodnia w Radominie; 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrockach.; 9. Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Nad Drwęcą”; 

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mój Medyk”; 

11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mężykowscy” s.c.; 

 12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRO VITA” Spółka Cywilna; 

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”. 

Na terenie tym funkcjonuje również 16 aptek i punktów aptecznych. 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu  

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu – Dobrzyniu jest ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym 

świadczącym usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego, ratownictwa 

medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej, a także rehabilitacji, diagnostyki obrazowej 

oraz laboratorium analitycznego i bakteriologicznego. W 7 oddziałach szpitalnych 

rozlokowanych jest 205 łóżek. Zakres lecznictwa stacjonarnego to oddziały: chirurgii ogólnej, 

chorób wewnętrznych, kardiologii, pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób 

płuc i gruźlicy. Zakres opieki ambulatoryjnej to poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, 

otolaryngologiczna, dermatologiczna, zdrowia psychicznego, kardiologiczna, okulistyczna, 

alergologiczna, neurologiczna, onkologiczna, chorób płuc i gruźlicy, neonatologiczna, 

położniczo-ginekologiczna, urologiczna i leczenia uzależnieo. Ponadto przy szpitalu 

funkcjonują Fizjoterapia ambulatoryjna, 2 Zespoły Ratownictwa Medycznego, Przyszpitalna 

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (opieka dzienna oraz nocna i świąteczna) oraz 

pracownie diagnostyczne (Laboratorium Analityczne, Laboratorium Bakteriologiczne, 

Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii). 

W Szpitalu na umowy o pracę zatrudnione są osoby łącznie na 165,72 etatu. 

W roku 2018 szpital zrealizował następujące świadczenia: 
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I. Izba Przyjęd - ilośd hospitalizacji       - 272 

II. Oddział Wewnętrzny - ilośd hospitalizacji      - 890 

III. Oddział Kardiologiczny - ilośd hospitalizacji     - 706 

IV. Oddział Dziecięcy - ilośd hospitalizacji      - 660 

V. Oddział Noworodkowy - ilośd urodzeo      - 267 

VI. Oddział Ginekologiczno-Położniczy - ilośd hospitalizacji    - 794 

VII. Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy - ilośd hospitalizacji     - 839 

VIII. Oddział Chirurgiczny - ilośd hospitalizacji              - 1482 

Blok Operacyjny - ilośd wykonanych zabiegów (operacji): 1 207 

Poradnie Specjalistyczne: 

-Poradnia „K”- ilośd porad     - 7728 

-Poradnia Dermatologiczna – ilośd porad   - 1161 

-Poradnia Okulistyczna – ilośd porad    - 3704 

-Poradnia Laryngologiczna - ilośd porad    - 1128 

-Poradnia Zdrowia Psychicznego – ilośd porad   - 4206 

- Poradnia Neurologiczna – ilośd porad   - 2723 

- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy-  ilośd porad   - 2788 

-Poradnia Kardiologiczna – ilośd porad    - 1848 

- Poradnia Chirurgiczna – ilośd porad    - 8141 

-Poradnia Ortopedyczna – ilośd porad    - 3575 

-Poradnia Uzależnieo – ilośd porad     - 1717 

-Poradnia Alergologiczna – ilośd porad      - 729 

 - Poradnia Urologiczna – ilośd porad   - 1388 

-Poradnia Onkologiczna – ilośd porad      - 126 

-Poradnia Medycyny Pracy – ilośd porad                   - 1136 

Rehabilitacja - ilośd fizjoterapii              -  54105 

Pracownie diagnostyczne: 

Pracownia RTG - ilośd wykonanych zdjęd rtg – 14 763. 

Pracownia Endoskopii - ilośd  badao (gastroskopie, kolonoskopie) – 685. 

Szpital Powiatowy sp. z o.o. rozpoczął w 2018 r. realizację zadao inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków unijnych w zakresie: 

• Termomodernizacji budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy 
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Pierwotna wartośd projektu:                   1 424 201,67 zł. 

Wartośd projektu po przetargu na roboty budowlane:    2 122 154,64  zł. 

Dofinansowanie ze środków UE:                        1 068 151,25 zł.   

• Przebudowa, nadbudowa pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób 

starszych i z niepełnosprawnościami oraz zakup sprzętu medycznego 

Pierwotna wartośd projektu:                   4 559 270,50 zł.  

Wartośd projektu po przetargu na roboty budowlane:    6 181 768,82 zł. 

Dofinansowanie ze środków UE:              2 250 000,00 zł   

Dla obydwu projektów wkład własny zapewnił Powiat Golubsko – Dobrzyoski. 

9. Rolnictwo i Ochrona Środowiska 

 W Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim tematyką ochrony środowiska zajmuje się Wydział 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Wydział 

zajmuje się realizacją zadao wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa 

wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa 

łowieckiego, rybactwa śródlądowego, rolnictwa, gospodarki odpadami oraz ochrony 

gruntów rolnych. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie ochrony środowiska należy: 

1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku i jego ochronie; 

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie; 

3) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony 

środowiska; 

4) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko; 

5) przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 

6) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany 

lub podziału gruntu; 

7) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 
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8) opiniowanie planu działao krótkoterminowych wojewody w przypadku ryzyka 

występowania przekroczeo dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji 

w powietrzu w danej strefie; 

9) dokonywanie rekultywacji jeżeli: 

a) podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne 

przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do 

powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie, lub 

b) nie można wszcząd postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji 

albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło 

w wyniku klęski żywiołowej oraz w sytuacji, gdy z uwagi  na zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi lub możliwośd zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku  

konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie; 

10) uzgadnianie warunków rekultywacji oraz ustalanie obowiązku poniesienia kosztów 

rekultywacji, ich wysokości oraz sposobu uiszczania; 

11) prowadzenie okresowych badao jakości gleby i ziemi; 

12) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi; 

13) ustalanie, na żądanie poszkodowanego, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska; 

14) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku 

prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji; 

15) nakładanie oraz określanie dodatkowych wymagao w zakresie prowadzenia pomiarów 

emisji; 

16) przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływad na środowisko, 

z której emisja nie wymaga pozwolenia; 

17) ustalanie wymagao w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, 

z której emisja  nie wymaga pozwolenia; 

18) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia oraz 

przedkładania w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii 

w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów; 

19) wydawanie pozwoleo, orzekanie o ich wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu: 

a) zintegrowanych, 
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b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

c) na wytwarzanie odpadów; 

20) przenoszenie lub odmowa, na wniosek zainteresowanego uzyskaniem  tytułu prawnego 

do instalacji lub jej oznaczonej części, praw i obowiązków wynikających z pozwoleo 

dotyczących tej instalacji; 

21) ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia; 

22) orzekanie na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego 

zabezpieczenia po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia; 

23) orzekanie w razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyznaczonym terminie negatywnych 

skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, o przeznaczeniu 

na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków; 

24) udzielanie, udostępnianie oraz przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska informacji lub kopii wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz 

oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej  

techniki; 

25) przyjmowanie informacji od prowadzącego instalację o planowanych, przed 

dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających          

na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji; 

26) zobowiązanie prowadzącego instalację do złożenia wniosku  o zmianę pozwolenia 

w przypadku uznania, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych  

warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego; 

27) dokonanie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego co najmniej raz na 5 lat; 

28) zapewnienie możliwości udziału społeczeostwa w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia 

zintegrowanego; 

29) przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego w przypadku wydawania pozwolenia 

na wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub 

zmienianej w sposób istotny na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy 

jakości powietrza; 

30) zobowiązywanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska        

do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego; 
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31) nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz 

przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający                        

ze  środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko; 

32) zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz 

właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty 

pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska; 

33) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 

w zakresie objętym właściwością; 

34) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie  

odpowiednich działao w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot 

przepisów o ochronie środowiska; 

35) finansowanie przez powiat ochrony środowiska  i gospodarki wodnej w zakresie 

określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska; 

36) delegowanie osoby do udziału w pracach komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie 

treści programu dostosowawczego, jeżeli instalacja położona jest na terenie kilku gmin; 

37) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu; 

38) identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeo powierzchni ziemi; 

39) sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeo  powierzchni ziemi; 

40) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, 

na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych 

terenach; 

41) ustalanie w drodze decyzji wymagao w zakresie ochrony środowiska dotyczących 

eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw      

o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej             

z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do 

powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji należy: 

1) wydawanie zezwoleo na emisję gazów cieplarnianych oraz ich zmiana, a także 

stwierdzenie wygaśnięcia; 

2) przyjmowanie od prowadzącego instalację rocznych raportów zweryfikowanych przez 

uprawnionych audytorów lub wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz ich 

zatwierdzenie. 
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4.  Do podstawowych zadao wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy: 

1) wydawanie zezwoleo na zbieranie odpadów; 

2) wydawanie zezwoleo na przetwarzanie odpadów; 

3) wydawanie decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie przetwarzania, zbierania, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest 

niezgodny z wymaganiami ustawy, mógłby powodowad zagrożenie dla życia, zdrowia 

ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami; 

4) wydawanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania, zbierania odpadów, jeżeli posiadacz odpadów, mimo wezwania, nadal 

narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie  z wydanym zezwoleniem; 

5) wydawanie zezwoleo na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów; 

6) wydawanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie 

zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania  pojazdów; 

7) wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązki dotyczące 

gospodarowania tymi odpadami, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu 

posiadaczowi odpadów; 

8) przygotowywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wniosku o pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów 

gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku braku możliwości ustalenia 

sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec ww. Sprawcy; 

9)  zatwierdzanie w drodze decyzji programu gospodarki odpadami wydobywczymi; 

10) wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych; 

11) wydawanie zezwoleo na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania  odpadów 

wydobywczych; 

12) wydawanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

  13) wydawanie postanowieo w przedmiocie określenia formy i wysokości zabezpieczenia 

roszczeo;  

  14) wydawanie decyzji o zwrocie zabezpieczeo roszczeo lub zwrocie części depozytu  

  15) udział w kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w ramach postępowania o wydanie 

zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie geologii i górnictwa należy: 
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1) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli obszar zamierzonej 

działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym 

nie przekroczy 20000 m³ i działalnośd będzie prowadzona bez użycia materiałów 

wybuchowych; 

2) prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem koncesji na rzecz innego podmiotu; 

3) dokonywanie zmiany warunków zabezpieczenia roszczeo określonych w koncesji; 

4) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia koncesji lub cofnięciem 

koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 

5) zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga 

uzyskania koncesji; 

6) wydawanie nakazów dokonania dodatkowych prac geologicznych podmiotom 

wykonującym prace geologiczne; 

7) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz żądanie uzupełnienia lub poprawienia 

dokumentacji; 

8) gromadzenie informacji oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac 

geologicznych; 

9) wydawanie zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów, jeżeli zmiany w okresie 

sprawozdawczym przekraczają 50 % wielkości rocznego wydobycia ze złoża; 

10) zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w terminie innym niż 

co 3 lata; 

11) określanie wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej, w przypadku, gdy przedsiębiorca 

nie dopełni obowiązku wniesienia opłaty lub nie złoży wymaganej informacji; 

12) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę  

uprawnieo z tytułu koncesji; 

13) przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy: 

1) gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własnośd 

Skarbu Paostwa; 

2) wydawanie decyzji o przejściu do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami 

płynącymi stanowiącymi własnośd Skarbu Paostwa, oraz ich wykreśleniu z zasobu; 

3) wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej, wezwanie do usunięcia 

niezgodności statutu z prawem oraz decyzji odmawiającej zatwierdzenia statutu; 
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4) wydawanie decyzji ustalającej wysokośd i rodzaj świadczeo na rzecz spółki wodnej dla 

osoby niebędącej członkiem spółki; 

5) nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej; 

6) orzekanie o nieważności w całości lub w części uchwał organów spółki wodnej; 

7) wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki 

zarządu; 

8) ustanowienie zarządu komisarycznego spółki wodnej; 

9) wydawanie decyzji w sprawie likwidacji spółki wodnej, wyznaczenie likwidatora spółki 

oraz ustalenie jego wynagrodzenia; 

10) wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego 

gospodarki wodnej. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy: 

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; 

2) wydawanie zezwoleo na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi 

więcej niż połowy łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód 

żeglownych; 

3) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach 

śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie; 

4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb; 

5) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie ochrony przyrody należy: 

1) popularyzowanie ochrony przyrody; 

2) prowadzenie rejestru posiadaczy i prowadzących hodowlę zwierząt podlegających 

ograniczeniom przewozowym; 

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie 

gospodarczego wykorzystywania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez 

jednostki organizacyjne oraz osoby prawne  i fizyczne; 

4) wydawanie zezwoleo na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej 

własnością gminy; 

5) wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za: 

    a) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,  

b) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, 
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      c) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 

d) zniszczenie drzewa lub krzewu.  

9. Do podstawowych zadao wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy: 

1) wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających 

i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Paostwa, gdy wystąpią w nich 

organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów; 

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu paostwa na finansowanie 

kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności 

Skarbu Paostwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami 

przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane 

klęskami żywiołowymi; 

3) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie 

kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Paostwa; 

4) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Paostwa; 

5) składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny; 

6) przygotowywanie propozycji zadao gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających 

planów urządzenia lasów; 

7) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych 

i rozpatrywanie zastrzeżeo wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu; 

8) kontrolowanie wykonywania zadao określonych w planach urządzenia lasów 

nie stanowiących własności Skarbu Paostwa; 

9) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, 

w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu; 

10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwa gruntów 

Skarbu Paostwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu; 

11) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli 

będących w zarządzie Lasów Paostwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej; 

12) prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów należnych właścicielom 

gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, w tym 

wstrzymywanie wypłat oraz nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu; 
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13) dokonywanie oceny udatności upraw  w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu 

rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

14) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem; 

15) wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów 

nie stanowiących własności Skarbu Paostwa. 

Do podstawowych zadao wydziału w zakresie łowiectwa należy: 

1) wydawanie zezwoleo na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 

lub ich mieszaoców; 

2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich  polnych          

na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego; 

3) wydawanie zezwoleo na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach 

szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych 

i użyteczności publicznej; 

4) wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny; 

5) przyjmowanie oświadczeo o zakazie wykonywania polowao lub o cofnięciu zakazu 

wykonywania polowania, od osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. 

11. Do podstawowych zadao wydziału w zakresie rolnictwa należy: 

1) promowanie gospodarstw ekologicznych na terenach nieskażonych i turystycznych; 

2) współdziałanie z ośrodkami doradztwa rolniczego, gminami, izbą rolniczą w promowaniu 

i rozwoju agroturystyki oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. 

12. Do podstawowych zadao wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych 

należy: 

1) określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji; 

2) nałożenie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania; 

3) możliwośd nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub 

założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją; 
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4) nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów 

obowiązku ich rekultywacji; 

5) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych; 

6) nakładanie podwyższonych  opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji 

niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie; 

7) nakładanie podwyższonych opłat za nie zakooczenie rekultywacji gruntów 

zdewastowanych w określonym terminie; 

8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

9) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele rolnicze gruntów zdewastowanych 

lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych przy 

wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego; 

10) wydawanie decyzji z opłatami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej; 

11) wydawanie decyzji zwalniającej z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 

rolniczej. 

W ramach kompetencji w zakresie postępowania z odpadami wydano 7 decyzji w tym: 

- 2 pozwolenia na transport odpadów, 

- 5  pozwoleo na zbieranie odpadów. 

W ramach kompetencji z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przyjęto 29 zgłoszeo                 

w  zgłoszeo eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia. 

W ramach kompetencji w zakresie ustawy o ochronie przyrody wydano 56 decyzji w tym: 

- w Gminie Kowalewo Pomorskie - 20 decyzji na wycinkę drzew lub krzewów, 

- w Gminie Radomin - 1 decyzje na wycinkę drzew lub krzewów, 

- w Gminie Miasto Golub-Dobrzyo - 21 decyzji na wycinkę drzew lub krzewów, 

- w Gminie Golub-Dobrzyo - 5 decyzji na wycinkę drzew lub krzewów, 

- w Gminie Zbójno - 3 decyzje na wycinkę drzew lub krzewów, 

- w Gminie Ciechocin - 2 decyzje na wycinkę drzew lub krzewów, 

- Inne podmioty (np. osoby fizyczne z ROD, OSiR) - 4 decyzje na wycinkę drzew lub krzewów. 

W ramach kompetencji w zakresie wynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji               

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko:  



114 

 

-udostępniono 16 informację o środowisku i jego ochronie.   

W ramach kompetencji w zakresie Ustawy prawo geologiczne i górnicze wydano 5 decyzji 

oraz przyjęto 3 zgłoszenia w tym:  

- 2 decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych,  

- 3 zgłoszenia projektów robót geologicznych, 

- 1 decyzje zatwierdzającą dokumentacje hydrogeologiczną,   

- 1 decyzje wygaszającą koncesje na wydobywanie kopaliny, 

- 1 koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego.   

W ramach kompetencji w zakresie rybactwa śródlądowego wydano 114 kart wędkarskich 

oraz zarejestrowano  29  jednostek pływających.  

W ramach kompetencje w zakresie gospodarki wodnej wydano 1 decyzje określającą składkę 

jaką należy uiścid za odprowadzenie częściowo oczyszczonych ścieków do rowu. 

 

W ramach kompetencji w zakresie gospodarki leśnej: 

Starosta prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własnośd Skarbu Paostwa                                

o powierzchni 1599,68 ha  

- Zarządzeniem nr 65 z dnia 14.11.2018 r. zatwierdzono aneks do  Uproszczonego planu 

urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Paostwa zlokalizowanych                    

w gminie Ciechocin. 

- Zarządzeniem nr 66 z dnia 15.11.2018 r. zatwierdzono aneks do  Uproszczonego planu 

urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Paostwa zlokalizowanych                   

w gminie Golub-Dobrzyo. 

- Zarządzeniem nr 67 z dnia 15.11.2018 r. zatwierdzono aneks do  Uproszczonego planu 

urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Paostwa zlokalizowanych                     

w gminie Radomin. 

- wydano 46 świadectw legalności pozyskania drewna, 

- dokonano 73 lustracji lasu, 

- wydano 433 zaświadczeo o objęciu  lub nie objęciu działki Uproszczonym Planem 

Urządzenia Lasu. 

W ramach kompetencji w zakresie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano 25 

decyzji w tym:          

- 22 decyzji zezwalających na trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej,  
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- 2  decyzji o nadaniu kierunku rekultywacji,  

- 1 decyzji o uznaniu rekultywacji za zakooczoną. 

W ramach kompetencji w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

wydano 277  postanowieo uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy. 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie Powiatu działają: 

 Stowarzyszenia zwykłe – 6 

 Stowarzyszenia rejestrowe – 89 

 Fundacje - 9 

 Kluby sportowe – 23 

 Uczniowskie Kluby Sportowe - 17 

Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego uchwałą nr LII/228/2017z dnia 29 listopada 

2017 roku uchwaliła „Roczny program współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego                

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego na rok 2018”. Zgodnie z zapisami Regulaminu celem głównym Programu jest 

kształtowanie społeczeostwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy Powiatem      a organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania na rzecz 

wspólnoty oraz stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz poprawy 

jakości życia mieszkaoców Powiatu. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi jest realizacja zadao publicznych określonych w ustawach, wsparcie 

finansowe i pozafinansowe dla realizowanych przez organizacje działao istotnych dla 

społeczności lokalnej. W § 9 Rada Powiatu postanowiła, że Powiat w miarę potrzeb                   

i możliwości finansowych w 2018 roku będzie powierzad lub wspierad realizację 

następujących priorytetowych zadao publicznych z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniu szans - zadania 

te realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu w ramach przyznanego budżetu; 
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2) ochrony i promocji zdrowia, mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej 

społeczeostwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, realizowane                      

w szczególności poprzez: 

a) wspieranie realizacji zadao z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

b) wspieranie realizacji zadao w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, 

c) promocję działao organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie profilaktyki   

i promocji zdrowia, 

3) działao na rzecz osób niepełnosprawnych, mających na celu stwarzanie warunków do 

pełnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym - zadania realizowane 

będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu poprzez: 

a) wspieranie działao integrujących osoby niepełnosprawne, 

b) wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji            

w niepełnosprawnośd, 

c) wspieranie działao na rzecz wdrażania nowoczesnych metod diagnozy, terapii                        

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

d) współpracę przy organizowaniu imprez i spotkao podejmujących problematykę osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działao zachęcających do czynnego 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 

e) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z Paostwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową, 

f) rozdzielanie dofinansowao na zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych, 

g) realizację programów celowych skierowanych na osoby niepełnosprawne i organizacje 

pozarządowe, 

h) współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

i) współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim; 

4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym 

przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i wspieranie aktywności w zakresie tworzenia nowych 

miejsc pracy; zadania te realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-

Dobrzyniu w ramach przyznanego budżetu w szczególności poprzez: 

a) promocję i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
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b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Powiatu, 

c) prowadzenie działao informacyjno - edukacyjno - promocyjnych związanych z możliwością 

korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 

d) promocja i wspieranie funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeostwa w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, mające na celu wzbogacanie życia 

kulturalnego Powiatu, ułatwianie mieszkaocom dostępu do dóbr kultury i sztuki, 

podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej, zadania te realizowane 

w szczególności poprzez: 

a) wspieranie zadao z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

b) wspieranie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie 

dla kultury, historii oraz tradycji Powiatu, 

c) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych 

technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą, 

d) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu, 

e) promowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w kraju i zagranicą, 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, mające na celu promocję aktywności 

ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, promocję Powiatu w kraju 

oraz aktywizację i integrację mieszkaoców regionu poprzez sport, realizowane                           

w szczególności poprzez: 

a) patronat i wsparcie organizacji powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich oraz 

międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu, 

b) wspieranie realizacji zadao z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

c) wspieranie realizacji zadao z zakresu organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

w tym kadry młodzika, 

8) turystyki i krajoznawstwa, mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki 

jako formy spędzania czasu wolnego oraz promocję walorów turystycznych Powiatu, 

realizowane poprzez: 

a) wspieranie realizacji zadao z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, 

b) propagowanie wiedzy o lokalnych atrakcjach turystycznych, 
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9) promocji Powiatu poprzez: 

a) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku 

służących promocji Powiatu w kraju i zagranicą, 

b) współorganizowanie imprez i przedsięwzięd o charakterze ponadgminnym promującym 

Powiat.  

Przy czym Zlecanie realizacji zadao mogło mied formy: 

1) powierzania wykonywania zadao wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 

2) wspierania wykonywania zadao wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji w tym Podmiotom Ekonomii Społecznej. 

Stosownie do art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

wykonując postanowienia określone przez Radę Powiatu w uchwale nr LII/228/2017 z dnia 

29 listopada 2017 roku, Zarząd Powiatuw roku 2018 ogłosił otwarty konkurs ofert                  

na wsparcie realizacji zadao publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty prowadzące działalnośd pożytku publicznego uchwałą Nr 117/285/18 z dnia             

8 lutego 2018 r.  

W ramach ogłoszonego konkursuZarząd określił zadania oraz wysokośd środków 

przeznaczonych na ich realizację. Konkurs został ogłoszony w zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

3) turystyki i krajoznawstwa; 

4) promocji Powiatu. 

Na realizację tych zadao w roku 2018 zaplanowano przeznaczyd środki w łącznej kwocie 

20.000 zł. 

W konkursie oferty złożyło 5 organizacji pozarządowych, podczas oceny merytorycznej 

Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu 4 najatrakcyjniejsze oferty, które 

otrzymały łącznie dotacje w kwocie 15 000 zł. Dotacje zostały udzielone: 

1) Klubowi Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „RETRO-TRAKTOR”                

w Golubiu-Dobrzyniu – 4. 000 zł, zadanie pn. „Wydanie folderu, katalogu, publikacji          

o starych traktorach”; 

2) Uczniowskiemu  Klubowi Sportowemu „ORLIK” w Kowalewie Pomorskim – 2.000 zł, 

zadanie pn.  „XXV Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim”; 
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3) Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad 

Społeczno-Historycznych Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego „COPTIOSH”              

w Białymstoku oddział w Golubiu-Dobrzyniu – 3. 000 zł, zadanie pn. „III Edycja 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej” 

4) Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu – 6. 000 zł, zadanie pn. „Międzynarodowy Turniej 

Konny, Kruszenie Kopii w ramach 42. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju 

Rycerskiego”. 

W związku z niewykorzystaniem całej kwoty Powiat przeznaczył 4.000,00 zł  na otwarty 

konkurs ofert, w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalnośd pożytku publicznego, 

dofinansowanie. Dofinansowanie uzyskało Stowarzyszenie Miłośników Kultury                      

w Kowalewie Pomorskim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, zadanie pn. 

„Klasyczny powiat. Cykl koncertów i konkursów muzycznych 2018”. 

Powiat Golubsko-Dobrzyoski zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) realizował zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej 

pomocy prawnej osobom uprawnionym, określonym w cyt. ustawie. Powiat prowadził dwa 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.  Pierwszyz punktów prowadzony był  na podstawie 

porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych,              

w którym świadczona była nieodpłatna pomoc prawna. Punkt mieścił się przy                           

ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu. Drugi punkt prowadzony był na podstawie 

umowy zawartej   z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert     

i  funkcjonował   w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Siedziba punktu mieściła się               

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim.  

Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w punkcie 

prowadzonym przez organizację pozarządową wynosiła 206 osób.  

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, które zostało wyłonione  

w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej                 

w ramach zadania, przeprowadziło także działania edukacyjne. Między innymi odbyło się 

spotkanie z zakresu prawa pracy, obejmujące w szczególności tematykę zmiany i rozwiązania 
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stosunku pracy. Tematyka kolejnych spotkao obejmowała także sposób nabycia spadku, 

zachowek, przyjęcie i odorzucenie spadku, podatek od spadku, niegodnośd dziedziczenia 

oraz prawa konsumenta.  

11. Porządek publiczny, bezpieczeństwo i obronność 

W Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim zadania z zakresu: 

 porządku publicznego i bezpieczeostwa obywateli, 

 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 obronności 

realizowane są przez Biuro Informatyki, Bezpieczeostwa Informacji i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego. 

Realizacja zadao w ramach Planu Zarządzania Kryzysowego: 

a) Powiatowy Plan Ewakuacji II stopnia, 

b) Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych, 

c) Powiatowy Plan Dystrybucji Tabletek Jodu Potasu w przypadku zdarzeo radiacyjnych 

na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego, 

d) Organizacja i sposoby informowania ludności o zagrożeniach, 

e) Organizacja łączności w powiecie golubsko-dobrzyoskim na wypadek sytuacji 

kryzysowej, 

f) Operacyjny plan przeciwpowodziowy Powiatu. 

Porządek publiczny i bezpieczeostwo obywateli: 

Liczba zgłoszeo zdarzeo z zakresu bezpieczeostwa do PCZK w Starostwie Powiatowym            

w Golubiu-Dobrzyniu: 43 

Ilośd przeprowadzonych kampanii informacyjnych: 1 

Liczba przeprowadzonych szkoleo powiatowych z zakresu obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego: 3 

Liczba osób przeszkolonych w gminach Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego z zakresu obrony 

cywilnej: 6 

Liczba przeprowadzonych olimpiad powiatowych w zakresie obrony cywilnej: 1  
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Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska: 

Wymieniono radiotelefon w ramach środków Województwa 

Obronnośd: 

stawiło się 269 osób z rocznika podstawowego, 4 osoby z roczników starszych.  

Ponadto zrealizowano zadania w ramach programów: 

1. Program szkolenia obronnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2017-2022; 

2. Zarządzenie nr 350/16 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku     

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Województwie Kujawsko 

– Pomorskim; 

3. Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku        

w sprawie organizacji i funkcjonowania  systemu stałych dyżurów w Powiecie Golubsko-

Dobrzyoskim; 

4. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku do działalności 

w zakresie szkolenia obronnego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2019 

roku; 

5. Wytyczne Starosty Golubsko-Dobrzyoskiego, Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia              

9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony 

cywilnej w 2019 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyoskim; 

6. Plan szkolenia obronnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2019 rok; 

7. Program szkolenia obronnego Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego na lata 2019-2021. 

Liczba zdarzeo o charakterze nadzwyczajnym: 2 

W 2018 roku uzupełniono stan powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego o 500 

worków przeciwpowodziowych do piasku. 

Dwiczenia straży i służb zorganizowane lub współorganizowane przez Powiat: 6 

Odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Przeprowadzono kwalifikację wojskową, 

figurowało na listach 280 osób z rocznika podstawowego, 29 z roczników starszych: 
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12. Zarząd Dróg Powiatowych 

Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg 

powiatowych, określonych w ustawie o drogach publicznych a w szczególności: 

 opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych 

planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

 opracowanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymaniai ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

 pełnienie funkcji inwestora; 

 utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeo 

zabezpieczających ruch i innych urządzeo związanych z drogą; 

 realizacja zadao w zakresie inżynierii ruchu; 

 przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb ochronnych oraz wykonanie 

innychzadao na rzecz obronności kraju; 

 koordynacja robót w pasie drogowym; 

 prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnienie ich 

na żądanie uprawnionym organom; 

 sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 

 przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeostwa ruchu drogowego; 

 wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

 przeciwdziałanie niszczenia dróg przez ich użytkowników; 

 wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla 

ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia; 

 dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

 utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 

 zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa 

w ustawie o drogach publicznych; 

 budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonania kontroli ruchu                       
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i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów. 

ZDP wykonuje również zadania Starosty jako organu zarządzającego ruchem, określonych      

w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych: 

 sporządzanie i opracowanie projektów organizacji ruchu, 

 przedstawienie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia; 

 opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych; 

 wprowadzanie organizacja ruchu, w szczególności zadao technicznych polegających na 

umieszczeniu i utrzymaniu znaków drogowych; 

 wprowadzenie tymczasowych zakazów lub ograniczeo w ruchu w przypadku zdarzeo,      

w wyniku których może nastąpid zagrożenie bezpieczeostwa ruchu drogowego; 

 współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeostwa z innymi organami 

zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policji oraz innymi jednostkami. 

 usuwanie pojazdów, statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie 

parkingustrzeżonego dla pojazdów statków i innych obiektów pływających usuniętych      

w przypadku, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawie              

o bezpieczeostwie osób przebywający na obszarach wodnych 

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej 

długości 241,427 km w tym: 

 drogi z nawierzchnią bitumiczną – 232,606 km (Ulice miejskie – 6,903 km) 

 drogi z nawierzchnią gruntową – 5,075 km (Łobdowo, Płonko, Szczutowo) 

 drogi z nawierzchnią tłuczniową – 3,746 km (Konstancjewo) 

oraz posiada   

 obiektów mostowych – 6 szt. 

 przepustów (światło pow.2500) - 4 szt. 

Statystyka ilości załatwionych spraw i wydanych decyzji w 2018 r. : 

 Decyzjiadministracyjnych – 110 szt. 

 Postanowieo – 165 szt. 

 Odholowany samochód na parking strzeżony – 1 szt. 

 Dochód w 2018 r. za zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami rocznym i wyniósł –    

112.934,72 zł brutto. 

W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 15 osób. 
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13. Biblioteka 

W ramach zadao  z zakresu kultury Powiat Golubsko-Dobrzyoski, na podstawie porozumienia 

zawartego z Gminą Miasto Golub-Dobrzyo, powierzył Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu realizację 

zadao powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego. Zakres zadao 

obejmuje w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 

obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza 

dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek 

kulturalny, naukowy i gospodarczy; 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie 

obiegu wypożyczeo międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii 

regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; 

3) udzielanie bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej; 

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki 

publiczne zadao określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. 

Na realizację zadania Powiat Golubsko-Dobrzyoski, w ramach zawartego porozumienia, 

przeznaczył  w roku 2018 kwotę 73.000,00 zł. 

14. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Golubiu-Dobrzyniu 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zatrudniony jest na ½ etatu.  Zadania Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów określa art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, w szczególności:   

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów; 

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego           

w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; 
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4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;  

5) wykonywanie innych zadao określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

Statystyka:  

Przyjęto 89 pisemnych wniosków w sprawach dotyczących zawieranych umów                           

i przygotowano tyle samo wystąpieo do przedsiębiorców celem wyegzekwowania roszczeo 

konsumentów. Udzielono ogółem 150 porad w zakresie praw  i obowiązków przysługujących 

Konsumentom bezpośrednio w biurze Starostwa oraz  telefonicznie i pocztą elektroniczną. 

Szczegółowe informacje przedkładane są w rocznym sprawozdaniu Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w terminie do 31 marca 2019 r. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje projekt pn. „Kształcenie zawodowe w Powiecie 

Golubsko-Dobrzyoskim”. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie 

ogólne i zawodowe w ramach  Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Okres realizacji 

od 1.09.2017 r. do 30.09.2019 r.  

Całkowity koszt projektu to 1.913.710,80 zł. finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w wysokości 85 %, tj. 1.626.654,18 zł. pozostałe 15% to koszty własne 

w tym częściowy wkład pozafinansowy w formie udostępnienia sal dydaktycznych.  

Grupę docelową w projekcie stanowią 4 szkoły zawodowe z Powiatu Golubsko- 

Dobrzyoskiego. Są to: Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz  z klasami 

Zasadniczej  Szkoły Zawodowej  wchodzące w skład  Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 

oraz  Technikum Zawodowe oraz  Szkoła Branżowa  I stopnia wraz   z klasami Zasadniczej  

Szkoły Zawodowej wchodzące w skład  Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Łącznie       

360 uczniów. W projekcie biorą udział również nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni 

kształcenia zawodowego w ww. szkołach poprzez udział w studiach podyplomowych                

i kursach  zawodowych. 

Projekt ma na celu  poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz  

zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez uczniów z Powiatu Golubsko-

Dobrzyoskiego. Projekt zakłada m. in.: utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, 

udział uczniów w bezpłatnych szkoleniach, kursach, wyjazdach zawodoznawczych oraz 

stażach  i praktykach u pracodawców.  W ramach zadao ujętych w projekcie duży wkład 

finansowy przeznaczono na zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia 
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praktycznego w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów  m.in.:  informatyk, mechatronik, mechanik 

samochodowy, elektryk, barman. 

15. Stan mienia komunalnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

Majątek trwały na dzieo 31.12.2018 r. w układzie KŚT przedstawia się następująco: 

L.p. 
Wyszczególnienie składników mienia 

komunalnego 

Wartośd 
początkowa na 
dzieo 1 stycznia 

2018 r. 

Przychody Rozchody 
Wartośd na dzieo 
31 grudnia 2018 

r. 

1 Grupa 0 - Grunty 1 013 511,65 4 980,72 4 980,72 1 013 511,65 

2 Grupa I - Budynki 13 718 295,86 4 570 381,41 76 435,70 18 212 241,57 

3 
Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i 
lądowej 23 474 763,30 317 522,89 0,00 23 792 286,19 

4 Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne 182 243,07 0,00 21 317,50 160 925,57 

5 
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty 1 545 309,66 787 123,99 87 052,24 2 245 381,41 

6 Grupa V - spec. Maszyny urządz. I aparaty 963 735,38 0,00 0,00 963 735,38 

7 Grupa VI - Urządzenia techniczne 614 392,33 0,00 16 000,00 598 392,33 

8 Grupa VII - Środki transportu 1 419 613,46 499 198,42 129 032,36 1 789 779,52 

9 
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości 419 892,93 3 717,86 4 542,39 419 068,40 

10 Pozostałe środki 6 883 591,72 661 414,08 722 029,87 6 822 975,93 

12 RAZEM 50 235 349,36 6 844 339,37 1 061 390,78 56 018 297,95 

 

W skład mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyoskiego wchodzą następujące nieruchomości: 

Lp. Położenie Powierzchnia Sposób zagospodarowania Uwagi 

1. Golub-Dobrzyo, Plac Tysiąclecia 

25 dz. nr 507, udział do 118/3503 

0,1181 siedziba urzędu  

2. Golub-Dobrzyo, ul. PTTK dz. nr 

82/1 

0,2608 budynek mieszkalny, częśd mieszkao 
sprzedana, częśd jest przedmiotem 
najmu  

 

3. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

83 

0,1954 na nieruchomości znajduje się 
szpitalna oczyszczalnia ścieków 

 

4. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

84 

0,0314 droga wewnętrzna  

5. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/1 

0,1285 blok mieszkalny  

6. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/3 

0,0152 droga wewnętrzna  

7. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/5 

 0,0146 przedmiot dzierżawy (sklepik)  
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8. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/6 

0,0144   

9. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/7 

0,1929 ul. Koppa - droga  

10. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/11 

0,0122 działka wchodzi w skład inwestycji 
Powiatowej Placówki Opiekuoczo – 
Wychowawczej Typu Specjalistyczno 
– Terapeutycznego w Golubiu-
Dobrzyniu 

 

11. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/13 

0,1897 droga wewnętrzna  

12. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/14 

0,0047 działka jest przedmiotem najmu  
(punkt ksero) 

 

13. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/15 

0,1034 działka jest przedmiotem najmu 
ARiMR 

 

14. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/25 

0,2152 droga wewnętrzna  

15. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/27 

0,1034 działka ze studnią – zapasowe ujęcie 
wody dla szpitala 

 

16. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/45 

0,4825 Powiatowa Placówka Opiekuoczo – 
Wychowawcza Typu Specjalistyczno 
– Terapeutycznego w Golubiu-
Dobrzyniu 

 

17. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

197/2 udział do 25499/52355 

0,1541 - lokale administracyjne przedmiot 
najmu: administracja szpitala, apteka 
szpitala 

 

18. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr  

197/4 

1,3181 działka jest przedmiotem dzierżawy 
AVITUM, najmu Oddział Płucny 

 

19. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

197/5 

0,0770   

20. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/48 udzial 26976/61434 

0,2963 -częśd działki oddana w trwały zarząd 
na rzecz SDŚ w Golubiu-Dobrzyniu 
-częśd działki – lokale są 
przedmiotem najmu 

 

21. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

89/49 

0,2732 lokale w nieruchomości są 

przedmiotem najmu 

 

22. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

87/1 

0,0002 droga wewnętrzna  

23. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr  

87/3 

0,0499 blok mieszkalny  

24. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

87/4 

0,0059 droga wewnętrzna  

25. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

87/5 

0,0069 działka jest przedmiotem najmu 

(punkt ksero) 

 

26. Golub-Dobrzyo, ul. Koppa dz. nr 

87/6 

0,0228 działka jest przedmiotem najmu 

ARiMR 
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27. Wielkie Rychnowo 222/6 0,0399 rondo  

28. Kowalewo Pomorskie ul 

Odrodzenia dz. nr  94 

0,1825 po byłym Sądzie, nieruchomośd 

przeznaczona na szkołę muzyczną  

 

29. Golub-Dobrzyn ul. Lipnowska dz. 

nr 140/3 

1,5671 nieruchomośd zakupiona z 

przeznaczeniem na nową siedzibę ZS 

Nr 2 

 

30. Golub-Dobrzyn, ul. PTTK dz. nr 

64/1 

0,0937 Dom Nauczyciela  

31. Kowalewo Pomorskie ul. 

Odrodzenia dz. nr 17/2 

0,0026 stacja trafo  

32. Wielgie dz. nr 186/1 0,7388   

33. Wielgie 162/26 0,28 boisko  

34. Podzamek Golubski dz. nr 299/2 0,2513 waga  

35. Kowalewo Pomorskie Plac 

Wolności 6 udział w działce nr 

58/1 

0,0777 lokal administracyjny, użytkowany 

na potrzeby Posterunku Policji            

w Kowalewie Pomorskim (umowa 

najmu) 

 

36. Białkowo 193/4, 193/5, 193/6, 

193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 

193/11, 193/12,193/13, 193/14, 

193/15, 193/16  

1,5718 dwie działki przeznaczone do 

sprzedaży 

 

37. Golub-Dobrzyo ul. PTTK dz. nr 

215/4 

0,7962 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Powiatowego 

Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu  

 

38. Golub-Dobrzyn ul. PTTK dz. nr 73 i 

5/2 

0,5048 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  

 

39. Golub-Dobrzyn, ul. Żeromskiego 

udział w działce nr 137 

2,1576 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej                  

w Golubiu-Dobrzyniu  

 

40. Golub-Dobrzyo, ul. Szosa 

Rypioska, dz. nr 185/1, 186/1 191 

0,1561 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu 

Pracy w  Golubiu-Dobrzyniu 

 

41. Golub-Dobrzyn, ul. PTTK dz. nr 

64/2 

1,5550 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 1        

w Golubiu-Dobrzyniu  

 

42. Golub-Dobrzyn ul. Kilioskiego, dz. 

Nr 21 i częśd dz. nr 85/2 

0,1798 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 2     

w Golubiu-Dobrzyniu  

 

43. Kowalewo Pomorskie, ul. Św. 

Mikołaja z Ryoska, ul. Odrodzenia 

dz. nr 17/8 do 17/31, dz. nr 99/2, 

54/1, 55/2, 92/1, 92/2 

8,7856 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz Zespołu Szkół w 

Kowalewie Pomorskim  
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44. Wielgie dz. nr 186/2 0,6612 nieruchomośd oddana w trwały 

zarząd na rzecz:  

-Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego  we Wielgiem do 

189407/221269 

- Powiatowej Placówki Opiekuoczo 

Wychowawczej we Wielgiem do 

31862/221269 

 

 

 

 

 


