Protokół nr LXVII/2018
z obrad LXVII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 10 października 2018 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
Ad. 1
O godzinie 15.00 LXVII sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca powitała przybyłych na sesję Radnych
Powiatu, Starostę Pana Andrzeja Okrucińskiego, Wicestarostę Pana Franciszka Gutowskiego
oraz członków Zarządu Powiatu.
Kolejno Pani Przewodnicząca w sposób szczególny powitała przybyłych na sesję
uczniów szkół powiatowych wraz z rodzicami.
Na sali rozległy się brawa.
Wśród przybyłych gości Pani Przewodnicząca powitała również Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie Pana Andrzeja Grabowskiego, Sekretarza Gminy Golub-Dobrzyń
Pana Krzysztofa Pieczkę, Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno Pana Mieczysława
Pankiewicza, Przewodniczącego Rady Gminy Radomin Pana Janusza Wiwatowskiego oraz
Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Kwiatkowskiego.
Na sali rozległy się brawa.
W dalszej części Przewodnicząca Maria Wiśniewska powitała kierowników
i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji oraz służb, a także kierowników
Wydziałów Starostwa Powiatowego. Kolejno Pani Przewodnicząca powitała Panią Skarbnik,
Panią Sekretarz, Radcę Prawnego Urzędu, a także pozostałych zaproszonych gości oraz
przedstawicieli lokalnych mediów.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu
Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na ogólną liczbę 17 radnych w sesji uczestniczy
13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.
O godzinie 15.05 na salę przybył Pan Radny Sławomir Szlejer, wobec powyższego
od ww. momentu w sesji uczestniczyło 14 radnych.
O godzinie 15.34 na salę przybyła Pani Radna Danuta Brzoskowska, wobec
powyższego od ww. momentu w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Nieobecni Radni: Pani Aleksandra Szałwińska oraz Pan Filip Szreter.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie do Radnych
Powiatu w kwestii chęci zgłaszania wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Wniosku w przedmiotowym punkcie nie zgłoszono.
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Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie LXVII sesji.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Wybór Sekretarza Obrad.
Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu.
Uroczyste
wręczenie
nagród
wyróżnionym
uczniom
szkół
Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
7. Informacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych, dokonanej przez:
a) Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
b) Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego,
c) Przewodniczącą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
d) Naczelnika Urzędu Skarbowego.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz
podejmowanych działań między sesjami.
9. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
11. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie
Golubsko-Dobrzyńskim za rok szkolny 2017/2018.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za rok 2018.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030,
b) zmieniającej
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
budżetu
Powiatu
Golubsko- Dobrzyńskiego na 2018 rok,
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018,
d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
14. Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji – prezentacja multimedialna.
15. Wręczenie okolicznościowych podziękowań z okazji zakończenia V kadencji
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska, przechodząc do kolejnego punktu
obrad, zaproponowała, aby funkcję Sekretarza Obrad LXVII sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego objął Pan Radny Zbigniew Winiarski.
Radny wyraził zgodę na pełnienie obowiązków sekretarza. W związku z powyższym
wybór sekretarza został poddany pod głosowanie oraz przyjęty jednogłośnie, przy
13-osobowym składzie Rady.
Przewodnicząca
Rady
Powiatu
zaprosiła
kolejno
Pana
Radnego
Zbigniewa Winiarskiego do stołu prezydialnego.

2

Ad. 5
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady Powiatu tradycyjnie
zaproponowała, aby protokół z LXVI sesji Rady Powiatu przyjąć bez uprzedniego
odczytywania. Zwróciła się wobec czego z zapytaniem, czy ktoś z Państwa Radnych ma inne
propozycje w tej kwestii.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu
poinformowała, że zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
nie usłyszawszy sprzeciwu uzna, że Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego protokół
z LXVI sesji przyjęła.
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska
stwierdziła, że Rada Powiatu protokół z LXVI sesji przyjęła bez odczytywania.
Ad. 6
Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym uczniom szkół Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska.
W miejscu tym na sale obrad dotarł Pan Radny Sławomir Szlejer (godz. 15:05), wobec
powyższego w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Kolejno głos zabrał Starosta Golubsko-Dobrzyński, który poinformował, że w ramach
zwołanej sesji wręczone zostaną nagrody rzeczowe wyróżnionym uczniom szkół Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, którzy osiągnęli wybitne wyniki naukowe. Jak dodał Pan Starosta,
powyższe ma na celu docenienie ciężkiej i wytrwałej pracy uczniów w dążeniu do osiągnięcia
wyznaczonych celów.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Starosta Andrzej Okruciński złożył uczniom,
ich rodzicom, a także nauczycielom oraz Dyrektorom szkół serdeczne gratulacje osiągniętych
wyników, życząc kolejnych sukcesów.
Dalszą cześć uroczystości wręczenia stypendiów poprowadziła Pani Monika
Ciechanowska – pracownik merytoryczny Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
Poinformowała przybyłych gości, że wyróżnionym uczniom wręczone zostaną nagrody
za szczególne osiągnięcia w roku 2017/2018. Dodała, iż są one rezultatem pracowitości,
systematyczności oraz odpowiedzialności i powadze traktowania obowiązków szkolnych.
Pani Monika Ciechanowska wyczytując kolejno poszczególnych uczniów zaprosiła
ich wraz z rodzicami po odbiór nagród oraz listów gratulacyjnych.
W tym momencie salę obrad opuścił Pan Radny Jarosław Molendowski (godz. 15:10),
wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
W ramach powyższego wyróżnieni zostali:
- Szymon Krzykowski – uczeń Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu – nagroda za wzorowe wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz
uzyskanie tytułu laureata konkursu wojewódzkiego z fizyki i astronomii,
- Jakub Morawski – uczeń Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu – nagroda za wysokie wyniki w nauce, uzyskanie tytułu laureata
VI miejsca w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Polska-Szwecja między rywalizacją
i współpracą oraz tytułu finalisty 60 miejsca w trzeciej ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy
historycznej,
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- Jan Chmielewski – uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – nagroda
za szczególnie wyróżniające pogłębienie wiedzy w zakresie przedmiotów zawodowych
i umiejętność łączenia pasji z nauką oraz zaangażowanie na rzecz szkoły,
- Julita Sędzikowska – uczennica Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – nagroda
za reprezentowanie szkoły w licznych zawodach, konkursach i przeglądach artystycznych
na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i szkolnym,
- Agnieszka Piskorska – uczennica Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – nagroda
za wysokie wyniki w nauce oraz aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i w pracach
samorządu uczniowskiego, poprzez udział w wielu konkursach, event’ach, zawodach
sportowych i przedstawieniach,
- Hubert Gąsiorowski – uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem –
nagroda za aktywne uczestnictwo i reprezentowanie ośrodka w licznych zawodach
sportowych.
Na sali rozległy się brawa.
Prowadząca o wręczenie stosownych nagród i listów gratulacyjnych poprosiła
Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Marię Wiśniewską, Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego
Pana
Andrzeja
Okrucińskiego
oraz
Wicestarostę
Golubsko-Dobrzyńskiego
Pana Franciszka Gutowskiego.
Ponadto okolicznościowe listy gratulacyjne odebrali również Dyrektorzy szkół,
dzięki którym wyróżnieni uczniowie swoje uzyskali osiągnięcia, jako wychowankowie szkół
dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński:
- Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu,
- Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Pan Bogdan Oskwarek - Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim,
- Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wielgiem.
Podziękowania złożone zostały również gronu pedagogicznemu za zaangażowanie,
poświęcenie i twórcze działanie, które rozwija pasję i zainteresowania młodzieży oraz
przyczynia się do promocji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Następnie na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny złożone zostały
podziękowania dla Pani Joanny Wróbel, Pani Justyny Radzimińskiej oraz
Pana Marka Beygra, którzy swoim zaangażowaniem i pracą bezpośrednio przyczynili się
do osiągnięcia sukcesów przez swoich uczniów: Szymona Krzykowskiego
i Jakuba Morawskiego.
Kończąc uroczystość wręczenia stypendiów Pani Monika Ciechanowska zaprosiła
uczniów, rodziców, a także Dyrektorów do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Na sali ponownie rozległy się brawa.
Ad. 7 a
W punkcie tym Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poinformowała
zebranych, iż zgodnie z art. 25 c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym właściwe organy
obowiązane są do dnia 30 października przedstawić radzie powiatu informację o dokonanej
analizie oświadczeń majątkowych, złożonych za rok ubiegły. Ponadto Pani Przewodnicząca
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nadmieniła, że w roku bieżącym analizie poddane zostały również oświadczenia majątkowe
Radnych Powiatu, złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Kolejno Pani Radna Maria Wiśniewska odniosła się do kwestii analizy oświadczeń
majątkowych Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.
Jak przekazała, Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 28 września br. przesłał informację
w zakresie analizy ww. oświadczeń.
Z treścią przedmiotowej informacji zapoznać się można w biurze Rady Powiatu.
W miejscu tym na sale obrad powrócił Pan Radny Jarosław Molendowski
(godz. 15.21), wobec powyższego w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Ad. 7 b
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu
Pana Starostę Andrzeja Okrucińskiego.
Starosta Golubsko-Dobrzyński oznajmił, że w dniach 14 marca br. - 9 maja br.
dokonano analizy oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu,
sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej
powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Jak poinformował, oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym 2017 zostały złożone w terminie ustawowym, za wyjątkiem
oświadczenia majątkowego Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu, który ww. oświadczenie złożył w dniu 9 maja br.
Kończąc swoje wystąpienie Starosta Andrzej Okruciński nadmienił, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa ww. oświadczenia przekazane zostały
do
Urzędu
Skarbowego
oraz
udostępnione
na
stronie
internetowej
BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Ze szczegółową informacją w tym zakresie zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Ad. 7 c
W punkcie tym Przewodnicząca Rady Powiatu udzieliła informacji w zakresie analizy
oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu. Jak poinformowała, ww. oświadczenia wraz
z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2017 zostały
złożone przez Radnych w obowiązującym ich terminie, za wyjątkiem oświadczenia
majątkowego dwóch Radnych, którzy ww. oświadczenie złożyli z jedno tygodniowym
opóźnieniem.
Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała również, iż dokonana została analiza
oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu, złożonych na dwa miesiące przed upływem
kadencji. Dodała, iż oświadczenia te złożone zostały w ustawowym terminie.
Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Rady oznajmiła, że oświadczenia
majątkowe radnych, złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., a także złożone
na dwa miesiące przed upływem kadencji, w dniu 17 maja 2018 r. i 20 września 2018 r.
przekazano
do
Urzędu
Skarbowego,
celem
dokonania
analizy
oraz
Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu, celem udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego.
Ze szczegółową informacją w tym zakresie zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
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Ad. 7 d
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady Powiatu w dniu
5 października br. wpłynęła również informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Golubiu-Dobrzyniu, dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, członków
zarządu, skarbnika i sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
a także osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Z treścią przedmiotowej informacji zapoznać się można w biurze Rady Powiatu.
Ad. 8
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu
oraz podejmowanych działań między sesjami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Starosta Golubsko-Dobrzyński w pierwszej kolejności odniósł się do kwestii
wykonania uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Jak poinformował, w okresie
sprawozdawczym obejmującym LXVI sesję Rady Powiatu, podjęto łącznie dziesięć uchwał,
z czego siedem podlegało wykonaniu przez Zarząd Powiatu.
Pan Starosta nadmienił, że wszystkie uchwały zostały już zrealizowane oraz
w
ustawowym
terminie
przesłane
do
organów
nadzoru,
tj. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W dalszej części Pan Andrzej Okruciński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu
Powiatu informując, że wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu zostały pozytywnie
zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu.
Kontynuując swoje wystąpienie Pan Starosta Andrzej Okruciński odniósł
się do kwestii realizacji zadań inwestycyjnych.
Poinformował, iż zakończona została realizacja zadania związanego z budową
400 metrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy drodze powiatowej w miejscowości
Wielka Łąka. Pan Starosta przekazał, że koszt przeprowadzonych robót budowlanych wyniósł
ponad 270.000,00 zł brutto. Jak dodał, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową
wybudowany został chodnik o szerokości 2 metrów, o nawierzchni z kostki betonowej,
utwardzone zostały zjazdy oraz wykonane zostały urządzenia odwodnienia nawierzchni wraz
z umocnieniem skarp rowu. Nadmienił, że inwestycja wykonana została ze środków własnych
Powiatu oraz dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów
całkowitych zadania udzielonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
Kolejno Pan Starosta Andrzej Okruciński odniósł się do inwestycji planowanych
do realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Jak przekazał, w dniu 1 października br.
Powiat otworzył oferty złożone w przetargu na przeprowadzenie kompleksowych prac
termomodernizacyjnych w dwóch budynkach użyteczności publicznej tj. Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem wraz z Powiatową Placówką OpiekuńczoWychowawczą w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8. Wyjaśnił, że w ogłoszonym przetargu
złożonych zostało 7 ofert, przy czym na część I – budynek w Kowalewie Pomorskim –
najniższa oferta opiewała na kwotę 1.049.000,00 zł (złożyła ją firma DOM – PLAST
Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu). Natomiast na część II – budynek
w
Wielgiem
–
najniższa
oferta
opiewała
na
kwotę
1.549.780,00
zł
(złożyła firma INSTALBUD Piotr Kowalewski z siedzibą w Włocławku).
Pan Starosta przekazał kolejno, że Powiat na realizację tego zadania (roboty budowlane)
przeznaczył kwotę 1.983.790,00 zł brutto. Dodał, że na część I – budynek
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w Kowalewie Pomorskim przeznaczona została kwota 942.520,00 zł brutto, natomiast
na część II – budynek w Wielgiem – kwota 1.041.270,00 zł brutto. Podtrzymując ww. temat
Starosta Golubsko-Dobrzyński przekazał, że złożone przez potencjalnych Wykonawców,
najniższe oferty przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie Powiatu na to zadanie.
W związku z powyższym dodał, iż Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu w budżecie
środków na wykonanie ww. inwestycji. Nadmienił również, że realizacja zadania rozpocznie
się w momencie podpisania umowy oraz przekazania Wykonawcy placów budowy.
Pan Starosta oznajmił ponadto, że na realizację kompleksowej termomodernizacji tych
obiektów, Powiat uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyjaśnił, iż zgodnie z podpisaną
umową, wysokość dofinansowania wyniesie prawie 1.700.000,00 zł brutto, gdzie suma
całkowita przeprowadzenia prac budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz
promocji projektu opiewa na ponad 2.000.000,00 zł brutto. Pan Starosta Andrzej Okruciński
poinformował
również,
iż
opracowane
dokumentacje
projektowe
zakładają
m.in. modernizację instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej, modernizację
instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej
wraz z infrastrukturą techniczną. Dodał, że została również przewidziana częściowa wymiana
istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.
W dalszej kolejności Pan Starosta oznajmił, że Powiat ogłosił przetarg na wybór
Wykonawcy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej relacji
Szafarnia-Płonne. Nadmienił, że realizacja inwestycji obejmie przebudowę drogi powiatowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku około 1,1 km. Jak dodał, na realizację
tego zadania udało się uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w wysokości 63,63% kosztów realizacji. Pan Starosta
oznajmił również, że inwestycja obejmuje budowę chodnika o długości około 1 km wraz
ze zjazdami na posesję. Dodał, że chodnik zostanie wykonany w ramach udzielonego
dofinansowania przez Gminę Radomin, na podstawie podpisanej umowy, przewidującej
przekazanie w formie dotacji celowej kwoty w wysokości 50% kosztów całkowitych zadania.
Ponadto nadmienił, że koszt realizacji robót budowlanych określono na kwotę blisko
240.000,00 zł brutto, natomiast termin składania ofert w tym postępowaniu upływa w dniu
12 października 2018 r. (godz. 10.00).
Kontynuując temat inwestycji Starosta Pan Andrzej Okruciński przekazał,
że ogłoszone również zostały przetargi na wykonanie remontów i przebudów nawierzchni
dróg powiatowych. Dodał, że do realizacji przewidziano: przebudowę drogi powiatowej
Sitno – Wielgie na odcinku 950 m, gdzie kosztorysowa wartość robót wynosi 681.490,00 zł,
remont drogi powiatowej Plebanka – Radomin na odcinku 1353 m, gdzie kosztorysowa
wartość robót wynosi 690.410,00 zł brutto oraz remont drogi powiatowej Ruziec Paliwodzizna - Nowa Wieś, gdzie kosztorysowa wartość robót wynosi 1.460.700,00 zł brutto.
Kończąc wystąpienie w tym zakresie Pan Starosta nadmienił, że całkowity koszt realizacji
ww inwestycji, zgodnie z opracowanymi kosztorysami inwestorskimi, opiewa na kwotę:
2.832.000,00 zł brutto. Dodał, że planowany termin realizacji zadań został ustalony
na 30 czerwca 2019 r. zaś termin na składanie ofert w postępowaniu upływa w dniu
19 października br.
W dalszej części Pan Starosta odniósł się do kwestii terminarza spotkań
i uroczystości przekazując, że w dniu 28 czerwca br. w Starostwie Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu odbyło uroczyste odwołanie Pani Jolanty Sztym z funkcji
Powiatowego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego
w
Golubiu-Dobrzyniu.
Poinformował, iż przedmiotową funkcję objęła Pani Sylwia Foksińska.
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Kończąc swoje wystąpienie Pan Starosta przekazał, iż w dniu 10 października br.
uczestniczył wraz z Wicestarostą Golubsko-Dobrzyńskim w obchodach Pierwszej Rocznicy
powstania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.
Przewodnicząca Rady Powiatu
sprawozdanie.

w punkcie tym

podziękowała za

złożone

Ad. 9
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poprosiła
o zabranie głosu Przewodniczących poszczególnych komisji Rady Powiatu.
Jako pierwszy sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił
Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował,
że Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie w dniu 8 października br.,
Jak przekazał, zgodnie z przyjętym planem pracy, członkowie Komisji zapoznali się
z wykonaniem budżetu za III kwartał 2018 roku, a także z oceną realizacji spłat i zobowiązań
kredytowych Powiatu, nie wnosząc uwag, co do przedstawionej informacji.
Ponadto Pan Radny Zwoliński oznajmił, że Komisja przyjęła sprawozdanie
z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Radny poinformował, że w dniu 9 października br.,
Komisja przeprowadziła kontrolę wydatkowania przez Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, dotacji Powiatu w związku
z
powierzeniem
zadań
Powiatowej
Biblioteki
Publicznej
dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za lata 2015-2018.
Następnie
Przewodniczący
Komisji
Budżetowej
i
Samorządowej
Pan Roman Mirowski oznajmił, że przedmiotowa Komisja w okresie międzysesyjnym
obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 8 października br. Jak poinformował
Przewodniczący Komisji, w ramach przeprowadzonego posiedzenia członkowie Komisji
zapoznali się z informacją o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na terenie
Powiatu, a także z informacją w zakresie realizacji wydatków i dochodów na podstawie
sprawozdań przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Dodał ponadto, że członkowie Komisji zapoznali się również z projektami uchwał,
będącymi przedmiotem LXVII sesji Rady Powiatu, jednocześnie pozytywnie opiniując
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu na lata 2018-2030 oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018.
W dalszej kolejności głos w przedmiotowym punkcie zabrał Pan Zbigniew Winiarski
– Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, który poinformował, iż przedmiotowa Komisja
odbyła jedno posiedzenie zwołane na dzień 10 października br.
Jak wyjaśnił, w ramach przeprowadzonego posiedzenia Dyrektorzy szkół dokonali
pełnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2017/2018.
Ponadto przyjęta została informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok szkolny 2017/2018.
Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący Komisji oznajmił, iż w ramach
posiedzenia podsumowana została działalność przedmiotowej Komisji w upływającej,
V kadencji Rady Powiatu.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska w punkcie tym podziękowała
za złożone sprawozdania.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci składania przez
radnych oraz osoby zaproszone interpelacji i zapytań.
W miejscu tym na sale obrad dotarła Pani Radna Danuta Brzoskowska (godz. 15:34),
wobec powyższego w sesji uczestniczyło 15 radnych.
W przedmiotowym
punkcie o możliwość zabrania głosu
poprosił
Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń Pan Krzysztof Pieczka, który w imieniu wójta, własnym,
a także całej Gminy Golub-Dobrzyń, przy okazji ostatniej sesji Rady Powiatu, złożył
podziękowania Przewodniczącej Rady Powiatu, Radnym Powiatu, a także Zarządowi Powiatu
na czele z Panem Starostą za współpracę. Jak przekazał Pan Sekretarz, okres trwania tej
kadencji był okresem współpracy na różnych polach. Dodał, iż w jego ocenie udało się
osiągnąć wiele znaczących sukcesów, zarówno w sprawach współfinansowania, współpracy
w projektach drogowych, chodnikach, a także w bieżących sprawach oświatowych.
Kolejno Pan Krzysztof Pieczka podziękował również Dyrektorom szkół. Jak wyjaśnił,
Gmina Golub-Dobrzyń również współpracuje ze szkołami powiatowymi dodając, iż w chwili
obecnej gości praktykantów ze Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
Nadmienił również, iż współpraca ta w mijającej kadencji była zarówno bardzo dobra,
jak i praktyczna.
W dalszej kolejności Pan Sekretarz podziękował również wszystkim pracownikom
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na czele z Panią Sekretarz,
a także Skarbnikowi Powiatu za bardzo dobrą współpracę. Dodał, iż bieżące kontakty
były bardzo dobre. Nadmienił również, iż w jego ocenie osiągnięte sukcesy
nie były by możliwe bez pracy urzędników.
W miejscu tym Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń złożył na ręce
Pani Przewodniczącej wiązankę kwiatów.
Na sali rozległy się brawa.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Golubiu-Dobrzyniu
Pan Wojciech Pietrzak, który w pierwszej kolejności złożył podziękowania
Pani Przewodniczącej, Panu Staroście, a także osobom obecnym na sali za dobrą współpracę
z ww. Izbą Rolniczą. Pan Pietrzak przekazał, iż był rzadkim gościem na sesjach
Rady Powiatu podkreślając jednakże, iż za każdym razem otrzymywał zaproszenia,
za co również podziękował. Wyjaśnił kolejno, iż według założenia, że izba rolnicza
ma być instytucją apolityczną, starał się uczestniczyć w sesjach tylko w tych momentach,
w których zaistniała potrzeba przekazania Radzie Powiatu ważnego tematu.
Mając na względzie powyższe Pan Przewodniczący Pietrzak oznajmił, iż nasz region
dotknęła susza. Z przykrością dodał, że niestety susza ta przyszła akurat w okresie
wyborczym. W związku z powyższym wyjaśnił, że podpisuje protokoły suszowe na terenie
Gminy Golub-Dobrzyń oraz na terenie Gminy Radomin. Pan Pietrzak nadmienił, że bardzo
dużo pracy mają osoby zajmujące się oszacowaniem strat suszowych dodając, iż osoby
te pracują po godzinach, jeżdżą po polach, a niestety nie da się tego wykonać z dokładnością
100 czy 200 % w krótkim czasie.
Podtrzymując ten temat Pan Przewodniczący przekazał, że problem stworzony został
poprzez nagłośnienie sytuacji przez media, a mianowicie tego, iż jeżeli oszacowanie
nie zostanie wykonane szybko, a rolnik nie otrzyma pieniędzy w dniu następnym to na pewno
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jest to wina samorządów. Dodał, że występujące niezadowolenie rolników przekłada się
później na członków Komisji Suszowej. Oznajmił ponadto, iż usłyszeć również można,
że rolnicy „załatwiają sobie” ilości procentowe strat. Biorąc pod wzgląd powyższe,
Przewodniczący Izby Rolniczej nadmienił, że on również pracuje w Komisji.
Wyjaśnił, że szacowane są szkody w produkcji roślinnej, jednak niestety kiedy przesunięte
zostaną szkody roślinne w tzw. § 7 (argorg, który oblicza straty z gospodarstwa) to np. rolnik
mający 80% teoretycznej straty w zbożu i ma hodowlę 500 tuczników otrzyma 6,5 % straty
w gospodarstwie. Natomiast np. jego sąsiad, mający identyczną stratę w zbożu, zaś pracujący
jako kierowca ciężarówki czy budowlaniec otrzyma pełny procent straty.
Podsumowując Pan Pietrzak przekazał, że pracujący na roli i hodujący zwierzynę rolnik
otrzyma mniej, aniżeli rolnik, który uprawia tylko ziemię. Jak oznajmił, powyższe wywołuje
wiele przykrości na terenie Powiatu.
Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący Pan Wojciech Pietrzak ponownie
podziękował za zaproszenie na sesję. Dodał, iż przekazał zebranym zdobytą wiedzę,
celem ukazania, iż w jego branży nie jest łatwo pracować, a zarazem nie jest łatwo pracować
w Komisji odpowiedzialnej za oszacowywanie strat suszowych. Ponadto zwrócił się
z podziękowaniami do osób pracujących w urzędach gmin, które przyjmują wnioski,
jeżdżą czy szacują straty za włożony wkład pracy.
W dalszej kolejności głos w przedmiotowym punkcie zabrał Burmistrz Miasta
Kowalewo Pomorskie Pan Andrzej Grabowski, który przekazał, iż jest mu bardzo miło,
że ma możliwość uczestniczenia w sesji kończącej kadencję. Dodał, iż sesje te odbywają się
w całej Rzeczypospolitej, a co za tym idzie jest okazja, aby podsumować tą kadencję,
co z wielką satysfakcją czyni w imieniu społeczeństwa Gminy Kowalewo Pomorskie.
W związku z powyższym Pan Grabowski zwrócił się z podziękowaniami za czteroletnią,
dobrą współpracę. Dodał, iż wiele wyników i rzeczy pozostało do naśladowania
dla następców. Pan Burmistrz przekazał ponadto, iż w jego ocenie współpraca ta była bardzo
wzorowa, konstruktywna, rzetelna oraz uczciwa.
W dalszej kolejności Burmistrz Pan Andrzej Grabowski szczególne podziękowania
złożył Panu Staroście, a także Zarządowi Powiatu uzasadniając, iż jako samorządowcy
właśnie w takowym języku winni rozmawiać. Dodał, iż podczas sesji Rady Powiatu,
która odbyła się na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie wypowiedział się bardziej
szczegółowo, w związku z czym teraz wspomni tylko, iż w jego ocenie te wszystkie chodniki,
drogi czy też wspólne uroczystości na pewno przejdą do historii, jak i będą dobrym wzorem
do naśladowania dla następców.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Burmistrz wszystkim osobom ubiegającym się
o mandat radnego życzył, aby społeczeństwo poprzez tą ciężką i trudną pracę doceniło
i dokonało odpowiedniego wyboru. Ponadto Pan Andrzej Grabowski oznajmił,
że po 34 latach burmistrzowania nie będzie ubiegać się już o to stanowisko dodając,
iż jego rola, jako Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie się skończyła.
Nadmienił
jednakże,
iż
ubiegać
się
będzie
o
mandat
radnego
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Jak przekazał, w jego ocenie zdobyte doświadczenie
i stan zdrowia na tyle pozwolą.
W miejscu tym Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie złożył na ręce
Pani Przewodniczącej wiązankę kwiatów.
Kolejno głos zabrał Pan Radny Jarosław Molendowski, który w pierwszej kolejności
skierował pytanie do Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie możliwości
umieszczania w gazecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ulotek wyborczych. Jak wyjaśnił,
w ww. gazecie, na terenie Gminy Kowalew Pomorskie, ukazała się ulotka wyborcza
Pana Wicestarosty, w związku z czym dopytał czy Radni również mogą do gazety
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Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dołączać swoje ulotki wyborcze, a także poprosił
o wyjaśnienie w jaki sposób ww. ulotka znalazła się w tej gazecie.
Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski przekazał,
iż nie wie jak doszło do tego, że jego ulotka wyborcza znalazła się w gazecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podkreślając, iż swoje ulotki osobiście rozwoził.
Następnie Pan Radny Molendowski odniósł się w kwestii podsumowania V kadencji
Rady Powiatu przekazując, iż jest już 12 lat Radnym Powiatu. Jak przekazał, w jego ocenie
ostatnie 4 lata to inna rada, oczywiście inny skład, a także coś, czego do tej pory jeszcze nie
było. Radny Molendowski wyjaśnił, iż żadną opozycją nie jest i nigdy nie był. Jak oznajmił,
od pierwszego dnia, gdy Rada Powiatu spotkała się z nowym składzie tak był traktowany.
Dodał, iż pierwsze wybory Zarządu Powiatu, Przewodniczących, Wiceprzewodniczących,
Starosty, Wicestarosty z jego strony były bezproblemowe. Odniósł się kolejno do obsady
Komisji Rady Powiatu, m.in. Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki przekazując, że pracował
w radzie nadzorczej Szpitala przez kilka lat, a także prowadził Komisję Zdrowia.
Podkreślił, że chciał nadal pracować w ww. Komisji, jednakże w związku, że uznano
go za opozycję nie miał takiej możliwości. Przekazał kolejno, iż do dnia dzisiejszego chciałby
dowiedzieć się dlaczego zostało mu to uniemożliwione. Następnie Pan Radny przekazał,
iż wydawane były pieniądze, a także zwalniane i odwoływane były osoby ze stanowisk.
Dodał, iż raz nie zagłosował „ZA” nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium właśnie
wtedy, kiedy wypłacane były osobom zwalnianym odszkodowania. Nadmienił kolejno,
iż osoby te teraz robią kariery w budownictwie, infrastrukturze drogowej, itd.
W dalszej kolejności przekazał, iż tak jeszcze nie było. Podkreślił, iż były różne
Zarządy, a także różne opcje polityczne się ścierały, zaś Radni, którzy nie są do dnia
dzisiejszego opozycją nigdy tak traktowani nie byli.
Przewodnicząca Rady Powiatu zwracając się do Radnego Jarosława Molendowskiego
przekazała, iż nowa Rada i nowe osoby, w związku z czym musiało być inaczej. Podkreśliła,
że nie było kłótni czy sporów, a praca trwała w spokoju i zaangażowaniu. Kolejno odnosząc
się do udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium Pani Przewodnicząca nadmieniła,
iż zadała sobie pytanie dlaczego wstrzymano się od głosu w tej sprawie, skoro prędzej
za każdą uchwalą oddawany był głos „ZA”.
Ponadto Pani Radna oznajmiła, iż w jej ocenie Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki
działała konstruktywnie i pracowała dla społeczeństwa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Dodała, iż inwestycje nie zostały rozpoczęte na tydzień przed wyborami, jednakże zostały
one rozłożone w okresie czteroletnim, m.in. w szpitalu.
Radny Jarosław Molendowski oznajmił, że niczego nie neguje, jednak odnosząc się
do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Powiatu stwierdził, że nie odpowiedziała na żadne
zadane przez niego pytanie. Przekazał kolejno, że w swojej wypowiedzi nie mówił, że coś
było źle robione, tylko przekazał swoje odczucia po 4 latach.
Kolejno
odnosząc
się
do
głosowania
nad
absolutorium,
Radny Pan Jarosław Molendowski przekazał, iż nie głosował z uwagi na wypłacone
odszkodowanie (chyba w kwocie 30.000,00 zł). Dodał, iż zadał w tej okoliczności pytanie
Pani Skarbnik czy to odszkodowanie jest pokłosiem zmian w budżecie.
W przedmiotowym punkcie nikt więcej głosu nie zabrał.
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Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska przechodząc do kolejnego
punktu obrad, poinformowała przybyłych, iż informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim za rok szkolny 2017/2018 została przesłana
Radnym Powiatu w materiałach na dzisiejszą sesję. Radna Maria Wiśniewska nadmieniła,
iż ww. informacja została przyjęta również na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury.
Kolejno Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Małgorzatę
Piaskowską - Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu, celem przedstawienia informacji w zakresie realizacji zadań
oświatowych w minionym roku szkolnym przez szkoły, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.
W ramach powyższego Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
przedstawiła prezentację multimedialną.
Przedmiotowa prezentacja multimedialna stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonej informacji.
Pytań nie zgłoszono.
W miejscu tym salę obrad opuścił Pan Radny Marek Beyger (godz. 16.07),
wobec czego w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska w punkcie tym o zabranie
głosu poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana – Tomasza Zwolińskiego,
celem przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Zwoliński poinformował zebranych,
że szczegółowe sprawozdanie w zakresie działalności Komisji za rok ubiegły stanowi
załącznik do projektu uchwały, będącego przedmiotem sesji. Ponadto nadmienił,
że w projekcie sprawozdania wprowadzona została autopoprawka w przedmiocie
zaktualizowania frekwencji Radnych, a także tematyki posiedzenia, przeprowadzonego
w dniu 8 października br.
Pan Radny oznajmił kolejno, że w roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna
pracowała w trzyosobowym składzie na podstawie przyjętego uchwałą Rady Powiatu planu
pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
Ponadto Pan Zwoliński przekazał, iż w ramach swojej działalności Komisja odbyła
łącznie dziewięć posiedzeń podczas których członkowie Komisji realizowali przyjęty plan
pracy, opiniowali projekty uchwał Rady Powiatu oraz zajmowali się sprawami wynikającymi
z bieżących potrzeb. Dodał również, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła łącznie cztery
kontrole. Wyjaśnił, że w dniach 2 marca i 10 kwietnia br. przeprowadziła kontrolę utrzymania
czystości w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, w dniu 19 czerwca br. kontrolę
gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w latach
budżetowych 2015-2018, natomiast w dniu 9 października br. kontrolę wydatkowania przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
dotacji Powiatu w związku z powierzeniem zadań biblioteki Publicznej dla Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za lata 2015-2018.
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W miejscu tym o możliwość zabrania głosu poprosiła Pani Radna
Danuta Brzoskowska, która odniosła się stricte do wypowiedzi Pana Radnego
Jarosława Molendowskiego.
Pani Radna podkreślając, iż to jest V kadencja w której pracuje oznajmiła,
że wydawało jej się, że ta Rada jest wyjątkowa. Dodała, że myślała, że króluje w niej
mądrość, życzliwość, tolerancja. Pani Radna nadmieniła, iż pracowało się bardzo spokojnie,
nikt nikogo nie chciał krzywdzić.
W zakresie Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki wyjaśniła, iż chciała, aby Pan Radny
Molendowski pracował ww. Komisji, a nawet jej przewodniczył. Zwróciła się ponadto
do Pana Radnego, aby przypomniał sobie jak było w poprzednich dwóch kadencjach,
kiedy była jedynym lekarzem w radzie czy wcześniej przewodniczącą Komisji Zdrowia,
jak również pracowała w Zarządzie Powiatu i miała trochę pojęcia na temat pracy w służbie
zdrowia. Dodała, iż w owym czasie też jej nikt nie zaproponował pracy w tej komisji.
Wyjaśniła, iż będąc w opozycji uważała, że jest to normalnie, nie miała ani żalu, ani pretensji
po prostu pogodziła się z tym.
Kończąc swoje wystąpienie Pani Radna oznajmiła, iż zrobiło jej się trochę przykro,
jeśli chodzi o pracę Zarządu Powiatu. Dodała, iż myślała, że Zarząd Powiatu tej kadencji
pracuje dobrze, spokojnie i uczciwie.
Pan Radny Jarosław Molendowski dodał, że nie jest pamiętliwy, jednak taki już jest,
w związku z czym musiał powiedzieć to co odczuł.
W miejscu tym Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska, w imieniu
Rady Powiatu, podziękowała wszystkim włodarzom, radom gminnym oraz miejskim z terenu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za wspaniałą współprace. Pani Przewodnicząca
podziękowała
m.in.:
za
wspólne
rozwiązywanie
problemów
mieszkańców
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz wspólne inwestycje. Oznajmiła kolejno,
iż współpraca ta była dla Radnych Powiatu wielką przyjemnością.
W miejscu tym Pani Przewodnicząca wraz z Wiceprzewodniczącymi złożyła na ręce
włodarzy i przewodniczących rad gmin symboliczne bukiety kwiatów.
Na sali rozległy się brawa.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Radomin Pan Janusz Wiwatowski,
który oznajmił, iż ubiegająca kadencja była dobrymi latami zarówno dla Gminy Radomin,
jak również Powiatu. Wyraził nadzieje, że kolejne lata będą jeszcze lepsze. Przekazał z kolei,
iż wszyscy radni ocenieni zostaną przez wyborców, w związku z czym trudno jest określić
kto będzie w nowej radzie. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Radomin
oznajmił, że należy iść na przód, uśmiechać się, a także podziękować osobom,
które z różnych powodów nie będą kandydować, czy nie „przejdą” w wyborach.
Pan Wiwatowski życzył również nowemu składowi rady wszystkiego najlepszego, dużych
sukcesów, a także rozwinięcia Golubia-Dobrzynia, jako Powiatu, a za nim wszystkich
zaprzyjaźnionych gmin z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na sali ponownie rozległy się brawa.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zbójno
Pan Mieczysław Pankiewicz, który podkreślił, że współpraca z Powiatem układała się
wzorowo. Oznajmił, iż należy sobie życzyć, aby tak samo było w następnej kadencji. Dodał,
iż nie powie, aby było lepiej, ponieważ lepsze jest czasami wrogiem dobrego. Jednakże
wyraził nadzieję, aby wszystko zostało po staremu.
Na sali ponownie rozległy się brawa.
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Nikt więcej w przedmiotowym punkcie głosu nie zabrał.
Ad. 13 a
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska poinformowała zebranych,
iż pierwszym projektem uchwały do rozpatrzenia podczas dzisiejszej sesji jest projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030. Pani Przewodnicząca dodała,
że przedłożony do głosowania projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji
Budżetowej i Samorządowej. Kolejno Pani Maria Wiśniewska poprosiła Skarbnika Powiatu
Pana Zbigniewa Szyjkowskiego o omówienie przedłożonego projektu uchwały.
Pan Skarbnik poinformował, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane
są ze zmianami finansowania inwestycji na bieżący rok oraz na lata następne.
Dodał, iż ww. zmiany szczegółowo ujęte zostały w wykazach, stanowiących załącznik
do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad
Pana Radnego Zbigniewa Winiarskiego o odczytanie treści projektu uchwały.
Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030.
Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na lata 2018-2030 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 13 b
W punkcie tym Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała zebranych,
iż pod głosowanie poddany zostanie kolejno projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok. Pani Przewodnicząca
dodała, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową
i Samorządową. Kolejno Pani Przewodnicząca o zabranie głosu ponownie poprosiła
Skarbnika Powiatu Pana Zbigniewa Szyjkowskiego.
Pan Skarbnik odczytał uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok.
Przedmiotowe uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
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Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad
Pana Radnego Zbigniewa Winiarskiego o odczytanie projektu uchwały.
Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2018 rok.
Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 13 c
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż kolejnym projektem
uchwały dzisiejszej sesji będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
W związku z uprzednim omówieniem projektu uchwały Pani Maria Wiśniewska
poprosiła Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały.
Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za rok 2018 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 13 d
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady poinformowała, że ostatnim
projektem uchwały dzisiejszej sesji jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na
oddanie
w
najem
lokalu
użytkowego
stanowiącego
własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie Pani Przewodnicząca o zabranie głosu
i omówienie projektu uchwały poprosiła Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego.
Starosta Golubsko-Dobrzyński poinformował zebranych, iż przedłożony
do głosowania projekt uchwały ma na celu kontynuowanie najmu lokalu użytkowego,
mieszczącego się w budynku tut. Urzędu. Dodał, iż mając na uwadze wygaśnięcie
obowiązującej
umowy
najmu,
Prezes
Zarządu
Banku
Spółdzielczego
w Piotrkowie Kujawskim zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie stosunku najmu tego
lokalu. Pan Starosta nadmienił, że pozwoli to na dalsze prowadzenie działalności przez
najemcę, w tym również obsługę klientów Starostwa.
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Ponadto Pan Okruciński poinformował, że w myśl ustawy o samorządzie powiatowym
uchwała Rady Powiatu jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad
Zbigniewa Winiarskiego o odczytanie projektu uchwały.

Pana Radnego

Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie.
Ad. 14
W punkcie tym Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska zaprosiła
zebranych
do
obejrzenia
filmu
prezentującego
działalność
władz
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.
Przedmiotowy film stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
W tym momencie salę obrad opuściła Pani Radna Teresa Tyborowska (godz. 16:35),
wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
W tym momencie salę obrad opuścił Pan Radny Jacek Boluk-Sobolewski
(godz. 16:45), wobec powyższego w sesji uczestniczyło 12 radnych.
W miejscu tym na salę obrad powróciła Pani Radna Teresa Tyborowska
(godz. 16:47), wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
W tym momencie salę obrad opuściła Pani Radna Maria Wiśniewska (godz. 17:13),
wobec powyższego w sesji uczestniczyło 12 radnych.
W miejscu tym na salę obrad powróciła Pani Radna Maria Wiśniewska
(godz. 17:15), wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Po obejrzeniu filmu o możliwość zabrania głosu poprosił Wicestarosta GolubskoDobrzyński Pan Franciszek Gutowski, który przekazał, iż od chwili montażu filmu realizacja
zadań nieco się rozwinęła. Wyjaśnił, iż na 8 dróg, o których była mowa w ww. filmie,
rozstrzygnięte już zostały przetargi i w chwili obecnej przygotowywane są do podpisania
umów. Ponadto Pan Wicestarosta przekazał, że podczas ostatniej sesji poinformował
zebranych, iż wcześniej wykonanie 1 km drogi kształtowało się na kwotę ponad
808.000,00 zł, jednakże po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu kwota ta kształtuje się
na średnio 455.000,00 zł.
Kolejno oznajmił, iż w budżecie Powiatu, w roku bieżącym, zabezpieczone zostało
ok. 1.500.000,00 zł, jak również na przyszły rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota
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4.900.000,00 zł. W związku z powyższym nadmienił, iż Zarząd Powiatu podjął decyzję
o realizacji ww. zadań.
Pan Wicestarosta poinformował, że również rozstrzygnięte zostały przetargi
w zakresie termomodernizacji. Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi w tym temacie
nadmienił, że koszty wykonania termomodernizacji wzrosły, jednak Zarząd Powiatu podjął
decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na realizację tych zadań. Wyjaśnił,
iż są to skutki wyższych cen materiałów oraz roboczogodzin. Dodał,
że nierozstrzygnięcie w chwili obecnej tego przetargu mogłoby skutkować wyższymi cenami
w późniejszym czasie.
Podtrzymując temat modernizacji Pan Gutowski nadmienił, że w dniu
17 października br. rozstrzygnięte zostaną przetargi na drogi relacji: Sitno – Wielgie wraz
z chodnikiem, Plebanka – Radomin oraz Ruziec – Paliwodzizna.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Wicestarosta przekazał, iż na początku objęcia
włodarzowania zadłużenie Powiatu opiewało na kwotę ponad 13.000.000,00 zł. Podkreślił,
że w okresie trwania V kadencji realizacja zadań wykonywana była bez konieczności
zaciągnięcia kredytu. Dodał, iż na obecną chwilę zadłużenie Powiatu opiewa na kwotę
ok. 9.000.000,00 zł.
W dalszej kolejności o możliwość zabrania głosu poprosiła Pani Radna
Teresa Tyborowska, która w nawiązaniu do przedstawionego przez Zarząd Powiatu filmu
skierowała pytanie w kwestii, jakie korzyści dla Powiatu, Szpitala Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu, a w szczególności pacjentów ww. szpitala miało przekształcenie
Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w Spółkę, a także kiedy ta decyzja została
podjęta i czy podlegała ona analizie przez obecny Zarząd Powiatu.
Kolejno skierowała również pytanie, ile szpitali powiatowych funkcjonuje,
w skali kraju, jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Głos zabrał Wicestarosta Franciszek Gutowski, który podkreślił, iż w V kadencji
Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu nie został przekształcony w spółkę.
Dodał, iż ww. przekształcenie odbyło się w 2001 roku. Wyjaśnił, iż Zarząd nie analizował
skutków przekształcenia, ani korzyści czy strat wynikających z owego przekształcenia.
W miejscu tym głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska,
która
przedstawiła
prezentację
multimedialną
podsumowującą
V
kadencje
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Prezentacja multimedialna podsumowująca V kadencje Rady Powiatu stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poprosiła
o zabranie głosu Przewodniczących poszczególnych komisji Rady Powiatu,
celem przedstawienia informacji z prac Komisji w trakcie trwania V kadencji Rady Powiatu.
Jako pierwszy głos w przedmiotowym punkcie zabrał Pan Tomasz Zwoliński –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował zebranych, że przedmiotowa
Komisja w ciągu trwania V kadencji przeprowadziła łącznie 45 posiedzeń. Wyjaśnił,
iż w ramach tych posiedzeń członkowie Komisji zajmowali się m.in.: analizą sprawozdania
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu, opracowywaniem
opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, a co za tym idzie
sporządzeniem wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, analizą
funkcjonowania szkół powiatowych, kontrolowaniem realizacji Programu współpracy
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
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prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego,
oceną
działalności
Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu z uwzględnieniem sprawozdania
w zakresie zimowego utrzymania dróg, kontrolą wykonania budżetu, działalnością
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, analizą funkcjonowania Powiatowego
Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu wraz z oceną realizacji prowadzonych przez jednostkę
programów przeciwdziałania bezrobociu, wstępnymi analizami projektu budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz oceną realizacji spłat i zobowiązań kredytowych
Powiatu.
Ponadto Pan Radny Zwoliński przekazał, że Komisja Rewizyjna wystosowała
5 wniosków do Zarządu Powiatu. Dodał również, że w zależności od potrzeb wprowadzano
inne tematy nie ujęte w planach pracy, a także rozpatrywano skargi wpływające
do Rady Powiatu.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pan Janusz Cybulski przekazując, iż przedmiotowa Komisja w latach 2014-2018 obradowała
na 21 posiedzeniach. Dodał, iż w roku 2017 członkowie Komisji wypracowali
do Zarządu Powiatu wniosek w zakresie rozważenia możliwości dofinansowania zarybienia
akwenów wodnych na terenie Powiatu rybą drapieżną.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przekazał, iż w ramach zwoływanych
posiedzeń
analizowano
tematy
tj.:
informacja
o
stanie
bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, informacja
Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej na temat jej działalności, informacja w
zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz realizacji zalesień gruntów rolnych,
informacja w zakresie realizacji dopłat bezpośrednich Kierownika Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Golubiu-Dobrzyniu. Ponadto nadmienił, że Komisja
zapoznawała się ze stanem prawnym w zakresie użytkowania terenów łowieckich
z uwzględnieniem wypłat odszkodowań, a także cyfryzacją powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, jak również corocznie przyjmowała sprawozdania
z działalności Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu, a także odbywała spotkania z delegatami Izby Rolniczej
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki Pan Sławomir Szlejer przekazał,
iż
w
latach
2014-2018
ww.
Komisja
odbyła
łącznie
25
posiedzeń.
Dodał, iż w ramach tych posiedzeń ww. Komisja rozpatrywała tematy w zakresie: promocji
turystyki Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej na terenie powiatu, bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie
Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego,
rocznego
programu
współpracy
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania
Powiatowego Koordynatora Sportu w zakresie realizacji imprez sportowych na szczeblu
powiatowym.
Przewodniczący Pan Sławomir Szlejer dodał, że Komisja zapoznawała się także
z bieżącą działalnością Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Nadmienił, iż członkowie Komisji wystosowali
jeden wniosek do Zarządu Powiatu.
W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
Pan Zbigniew Winiarski, który przekazał, iż przedmiotowa Komisja w składzie:
Pani Maria Wiśniewska, Pan Janusz Cybulski, Pan Marek Beyger, pod jego przewodnictwem
w trakcie trwania V kadencji Rady Powiatu odbyła łącznie 45 posiedzeń.
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Dodał, że w posiedzeniach Komisji udział również brali Dyrektorzy szkół i placówek z terenu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Kontynuując swoje wystąpienie przekazał, iż w ramach posiedzeń członkowie Komisji
zajmowali się m.in. omawianiem sytuacji na rynku oświatowym w zakresie problemów
migracji młodzieży poza powiat, analizą sytuacji kadrowej w szkołach prowadzonych przez
powiat, programami unijnymi realizowanymi w szkołach i placówkach, analizą potrzeb szkół
i możliwościami finansowymi Powiatu, analizą wyników nauczania oraz systemem
nagradzania uczniów szkół Powiatu, ofertami edukacyjnymi szkół, informacjami Dyrektorów
szkół w przedmiocie planowanych remontów i innych działań w szkołach realizowanych
podczas wakacji, oceną przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego, pełną analizą wyników egzaminów zewnętrznych i wyników nauczania
w poszczególnych szkołach, analizą kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty
dla nauczycieli, przyjmowaniem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, analizą stanu organizacyjnego szkół Powiatu w oparciu
o dokonywane nabory do klas pierwszych. Pan Winiarski przekazał również, iż w ramach
zwoływanych posiedzeń Komisja wystosowała 10 wniosków do Zarządu Powiatu. Podkreślił,
iż na większość z ww. wniosków uzyskana została pozytywna reakcja Zarządu Powiatu.
Kończąc swoje wystąpienie Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji,
Staroście Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiat (w tym czasie Skarbnikiem
była Pani Chojnacka), a także Dyrektorom szkół i placówek za udział w komisjach,
które nie trwały z reguły krótko.
Działalność Komisji Infrastruktury i Rozwoju, pod nieobecność Przewodniczącej
Komisji, podsumował Pan Radny Jarosław Molendowski. Pan Radny poinformował,
że w obecnej kadencji przedmiotowa Komisja obradowała na 27 posiedzeniach,
w czasie których wypracowała dwa wnioski do Zarządu Powiatu.
Pan Radny Molendowski oznajmił kolejno, że w ramach czteroletniej działalności
Komisja przyjęła informacje m.in. w zakresie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, sytuacji
na drogach powiatowych oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych, przygotowania
do zimowego utrzymania dróg powiatowych, stanu obiektów i nieruchomości, będących
własnością Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ponadto dodał, że Komisja corocznie
przyjmowała sprawozdanie z działalności Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządowej
Pan Roman Mirowski, który przekazał, że ww. Komisja odbyła łącznie 55 posiedzeń, podczas
których złożyła dwa wnioski do Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Pan Mirowski oznajmił, że w ramach uchwalonych planów pracy
członkowie Komisji analizowali informacje z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
z uwzględnieniem bezrobocia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim oraz przedsięwzięcia
zmierzające do zmniejszenia bezrobocia, informacje o stanie realizacji zaplanowanych zadań
inwestycyjnych na terenie Powiatu, a także informacje z bieżącej działalności Szpitala
Powiatowego. Dodał, że członkowie Komisji corocznie przyjmowali sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu, omawiali Wieloletnią Prognozę Finansową, a także prowadzili
nadzór nad realizacją wydatków i dochodów na podstawie sprawozdań przekazywanych
do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W dalszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria
Wiśniewska, która oznajmiła, iż ogromnym zaszczytem dla niej było sprawowanie funkcji
Przewodniczącej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji. Kolejno zwróciła się
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z serdecznymi podziękowaniami do Radnych Powiatu oraz Zarządu Powiatu
za zaangażowanie, a także sumienną, rzetelną i konstruktywną pracę na rzecz społeczeństwa
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pani Maria Wiśniewska podziękowania skierowała
również do kierowników jednostek organizacyjnych, inspekcji oraz straży, pracowników
starostwa powiatowego, a także lokalnych mediów. Podkreśliła, iż w jej przekonaniu,
wyniki ww. współpracy ukazane zostały w prezentowanym wcześniej filmie.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Zbigniew Winiarski, który
przepraszając
za
błąd
w
swojej
wypowiedzi,
zwrócił
się
do Pani Inspektor Małgorzaty Piaskowskiej z serdecznymi podziękowani za udział w każdym
posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury.

Ad. 15
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Radnych
Powiatu
o
wystąpienie
przed
stół
prezydialny,
celem
wręczenia
wraz
ze Starostą Golubsko-Dobrzyńskim okolicznościowych pamiątek z okazji zakończenia
V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 16
W przedmiotowym
punkcie o możliwość zabrania głosu
poprosił
Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Andrzej Okruciński, który w związku z upływającym
końcem V kadencji zwrócił się z podziękowaniami do Radnych Powiatu za owocną
współpracę, dzięki której udało się zrealizować wiele zadań. Podkreślił, iż wykonana praca
służyć będzie lokalnej społeczności przez wiele lat. Kolejno Pan Starosta podziękował
za dociekliwość oraz wyrażane opinie, które Zarząd Powiatu analizował i brał pod uwagę
w czasie wykonywania zadań, a także za przychylność przy planowaniu i zapewnianiu
środków finansowych na realizację przedsięwzięć.
Starosta Pan Okruciński wyraził również nadzieję, że praca w Radzie Powiatu
dla Radnych, tak jak dla niego, była cennym doświadczeniem, miejscem na ścieranie się
różnych poglądów i źródłem satysfakcji z wykonywania zadań, służących wszystkim
mieszkańcom Powiatu.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Starosta, w imieniu własnym, Zarządu Powiatu,
a także pracowników Starostwa Powiatowego złożył ponownie podziękowania
za dotychczasową współpracę, jednocześnie życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.
W miejscu tym Starosta Golubsko-Dobrzyński na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu
złożył wiązankę kwiatów, jako symbol wypowiedzianych podziękowań i życzeń.
Na sali rozległy się brawa.
W dalszej kolejności o możliwość zabrania głosu poprosił nauczyciel Zespołu Szkół
Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi.
W pierwszej kolejności Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi przekazał, że krępuje się swojej
wypowiedzi ze względu na to, iż przedmiotowa sesja ma charakter uroczysty. Dodał, że lepiej
gdyby to była inna sesja, jednak z informacji, jakie posiada ta sesja jest już ostatnią
w V kadencji.
Wobec powyższego Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi oznajmił, iż w dniu
18 września br. podczas sesji Rady Powiatu zakwestionowane zostały jego kwalifikacje,
jak i dużo innych spraw związanych z jego osobą. Ponadto dodał, iż proszono również
o wgląd w jego akta osobowe. Nadmienił, że ma wszystko zapisane, jednak woli powiedzieć
dużo rzeczy z serca. Nauczyciel Zespołu Szkół oznajmił, iż w związku z zaistniałą sytuacją
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było mu strasznie przykro, że poruszono jego temat na sesji Rady Powiatu i że nikt nie spytał
go o zdanie. Przekazał, że w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
jest nauczycielem od 24 lat. Dodał, iż w jego ocenie może się chwalić, że jest bardziej
zintegrowany, aniżeli niektórzy mieszkańcy, a dzieci go znają. Dodał, że do Polski przyjechał,
jako uchodźca z żoną i dziećmi, a kiedy go zatrudniono nie pytał nawet na jakich zasadach
został zatrudniony, bo myślał, że w Polska jest Rzeczpospolitą i prawo jest prawem,
natomiast kiedy zatrudnia się osobę to wiadome jest, iż musiała być ona sprawdzona.
Nadmienił, że dokumenty, które przedstawił podczas zatrudniania, są tymi samymi
dokumentami, które ma dzisiaj.
Kolejno Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi podkreślił, że tylko uczył dzieci, nie oszukał,
ani nikogo nie okradł, tylko kształcił dzieci. Dodał, że kształceni przez niego uczniowie
zdawali maturę. Nadmienił, iż podczas ostatnich sesji porównywano jego osobę do jakiegoś
dentysty, wobec czego podkreślił, iż jest nauczycielem i zawsze nim był od 24 lat w Golubiu-Dobrzyniu i przez 14 lat u siebie w rodzinnym kraju.
Z kolei wyraził nadzieję, że jest to wystarczająco jasne. Dodał, że nie wie co się kryje
za zaistniałą sytuacją, czy kolor skóry czy narodowość czy to, że się komuś nie podoba.
Podkreślił, że wie, iż uczniowie nie mają do niego zarzutów i ma coraz więcej uczniów.
Kontynuując swoją wypowiedź Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi przekazał,
iż wykształcenie w przedmiocie wychowania fizycznego zdobył w Polsce. Dodał, że nie mógł
uczyć języka francuskiego, ponieważ w gimnazjum ww. języka nie było. Nadmienił,
że pewnego dnia zapadła decyzja, że nie może w ogóle uczyć języka francuskiego.
Nauczyciel oznajmił, że chętnie uczyłby języka francuskiego, ponieważ miał uprawnienia
do jego nauczania. Jednak nie było takiej możliwości, wobec czego wykształcił się
w przedmiocie wychowania fizycznego, bo nie miał by godzin nauczania, co skutkowało by
nie możliwością nauki w tej szkole. Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi nadmienił,
że w ww. czasie osoba posądzająca go, mogła go bronić, starać się by uczył nadal języka
francuskiego. Nauczyciel oznajmił, iż ma czwórkę dzieci, do pracy dojeżdża 100 km,
a jego wynagrodzenie w obecnym czasie wynosi 1.500,00 zł. Dodał, że jeżeli ktoś
mu nie wierzy to może złożyć kolejne, dwunaste pismo i to sprawdzić. Nadmienił,
że w jego ocenie wystarczająco dużo już powiedział. Ponadto podkreślił, że chciałby,
aby się ta wrogość wobec jego osoby się zakończyła.
Kontynuując Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi przekazał, iż dużo lat minęło od czasu
jego zatrudnienia w szkole. Dodał, że zawsze komuś przeszkadzało, nawet gdy uczył języka
francuskiego.
Podkreślił, że należy się chwalić, że w Golubiu-Dobrzyniu jest jedyne liceum
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim, gdzie proponowane są do nauki cztery języki obce.
Nauczyciel dodał, że 36 lat praktykuje naukę języka francuskiego i dziwi się sytuacji, gdzie
występują pytania czy może uczyć ww. języka. Nadmienił, że jeśli nie ma woli by uczył
w tej szkole to prosi o wyraźne przekazanie tej informacji. Ponadto Pan Nadhir Mokhtar
Kharroubi oznajmił z żalem, że jako nauczyciel gimnazjum przez 6 lat prowadził wymianę
językową z Francją, a w nagrodę zabrano mu klasy gimnazjalne i nie mógł tej wymiany
więcej prowadzić. Podkreślił, iż chciał ww. wymianę nadal prowadzić, zarówno jak chciałby
dużo rzeczy dla tej szkoły zrobić.
Kończąc swoją wypowiedź Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi podziękował zebranym
za wysłuchanie jego wypowiedzi, życząc jednocześnie miłego wieczoru.
Na sali rozległy się brawa.
Kolejno głos zabrała Pani Iwona Smużyńska Prezes Zarządu Oddziału ZNP
w Golubiu-Dobrzyniu, która w imieniu członków ww. związku oznajmiła, że są oburzeni
zaistniałą sytuacją, a w szczególności tym, że sytuacja Pana Nadhira Mokhtara Kharroubiego
spotkała go ze strony kolegi, który jest również nauczycielem. Podkreśliła, iż ww. Związek
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jest po stronie Pana Nadhira Mokhtara Kharroubiego i cały czas będzie go wspierał. Dodała,
że Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi jest bardzo cennym nauczycielem na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na sali ponownie rozległy się brawa.
Głos w przedmiotowym punkcie również zabrał Pan Radny Roman Mirowski,
który oznajmił, iż był jedną z pierwszych osób w Golubiu-Dobrzyniu, która pomogła Panu
Nadhirowi Mokhtar Kharroubiemu. Wyjaśnił, że w czasie kiedy był działaczem sportowym,
chciał, aby Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi grał u niego w piłkę nożną. Dodał, że w owym
czasie nie udało się uzyskać certyfikatu z Francji, gdzie nauczyciel uprawiał zawodowo
grę w piłkę i w związku z tym Pan Nadhir Mokhtar Kharroubi włączył się w pracę społeczną.
Dodał, iż był trenerem, gdzie osiągał bardzo dobre wyniki i miał bardzo dobry kontakt
z młodzieżą.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Radny Roman Mirowski przekazał, iż jest bardzo
wdzięczny Panu Nadhirowi Mokhtar Kharroubiemu za to, że w ww. czasie się poświęcił
i był bardzo dobrym wychowawcą na boisku.
Na sali ponownie rozległy się brawa.
Następnie głos zabrał Pan Radny Zbigniew Winiarski, który w nawiązaniu
do wystąpienia podczas ostatniej sesji oznajmił, że próbowano mu wmawiać, że musi
tak mówić, bo się broni przed czymś. Wobec powyższego Radny Winiarski oświadczył,
że dokumenty Pana Nadhira Mokhtara Kharroubiego, które widział 24 lata temu były
oryginalnymi dokumentami i niczego preparować nikt nie musiał. Dodał, że w pewnym
momencie usłyszał, że całą sprawę należy przekazać do prokuratury. Wobec tego Pan Radny
Zbigniew Winiarski stwierdził, że jeżeli ktoś ma taki zamiar to niech tą sprawę przekażę
do prokuratury, jednak on uważa, że nie ma niczego do przekazania.
Kończąc swoją wypowiedź Pan Radny zwrócił się z prośbą do władz Powiatu o kopie
dokumentów potwierdzających kwalifikację Pana Nadhira Mokhtar Kharroubiego. Podkreślił,
iż zwróci się o nie oficjalnym pismem. Wyjaśnił ponadto, że nie ma to na celu złych
zamiarów, jednak w razie powtórzenia się tej sytuacji chciałby mieć pod ręką te dokumenty.
Na sali rozległy się brawa.
Ad. 17
Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, o godzinie
18.01, Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zamknęła LXVII sesję Rady Powiatu
V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Kinga Kacprzykowska

Przewodnicząca Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska
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