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Protokół Nr 2/18  

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 5 grudnia 2018 r. 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 2. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący 

Zarządu stwierdził, iż nieobecna jest Pani Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-

Dobrzyński. 

 

Ad. 3 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 2. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 1/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia 22 listopada 2018 r.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

5.1. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018; 

5.2. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na 

parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia 

pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019; 

5.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017  w sprawie 

zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych, 

dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym; 

5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2018 rok; 

5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich; 

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 

Stowarzyszenia ,,Europa Kujaw i Pomorza”; 

5.7. zmieniająca uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z 

dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą ,,Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu-Dobrzyniu w celu 

przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą ,,Zarząd Dróg Powiatowych” w 

Golubiu-Dobrzyniu; 

5.8. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających. 

      6.  Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2018 rok; 

6.2. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego  

Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu; 
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6.3. w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

6.4. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego w 2019 r.  

      7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w 

Golubiu-Dobrzyniu – sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w 

Golubiu-Dobrzyniu; 

7.2. Pan Szymon Wiśniewski – Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń – prośba 

o przedłużenie użyczenia pomieszczeń, 

7.3. Pani Natalia Iwanicka – Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału 

Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – informacja o planie 

dotacji; 

7.4. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – przekazanie zawiadomienia 

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

7.5. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe; 

7.6. Pan Stefan Borkowicz – Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego – prośba o wsparcie kosztów druku czasopisma ,,Rocznik Zamku 

Golubskiego”; 

7.7. Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie środków oraz wyrażenie na zawarcie 

umowy; 

7.8. Pan Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska - propozycja współpracy  

z ekspertem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

7.9. ▀▀▀▀ – Audiofon Sp. z o.o. Sp. k. – prośba o przedłużenie umowy dzierżawy 

gruntu pod obiekt reklamowy; 

7.10. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu - prośba o wydłużenie umowy najmu  

na pomieszczenia; 

7.11. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o przedłużenie umowy najmu na pomieszczenia; 

7.12. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu najmu 

garażu. 

7.13. Pani Magdalena Zygnarowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o przedłużenie umowy najmu garażu; 

7.14. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody  

na przedłużenie umowy z firmą przewozową; 

7.15. Pani Beata Kremer – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Golubiu-Dobrzyniu – projekt zmian planu finansowego w 2018 roku; 

7.16. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie 

przeniesień między paragrafami w budżecie; 

7.17. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie w budżecie 

jednostki planu wydatków; 

7.18. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – informacja o naborze wniosków  

o dofinansowanie projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między 

regionami III; 

 

7.19. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zakup 

nowego samochodu osobowego do użytku jednostki; 

7.20. Pani Magdalena Zygnarowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień między 

paragrafami w budżecie jednostki; 

7.21 Analiza wniosków z posiedzenia Zarządu z dnia 22 listopada 2018 r.  

 o przedłużenie najmu pod względem okresu oraz kosztu najmu. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek obrad 2 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 1/18 z dnia 22 listopada 2018 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o ich przyjęcie. 

Protokół Nr 1/18 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.5.1. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018. 

Ad.5.2. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia 

pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie  
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i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku 

dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019. 

Ad.5.3. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017  w sprawie 

zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych, dla 

których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017   

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych  

i opiekuńczych, dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym. 

Ad.5.4. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2018 rok. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok. 

Ad.5.5. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów 

Polskich. 

Jako przedstawicieli wybrano Pana Franciszka Gutowskiego Starostę Golubsko-

Dobrzyńskiego oraz Panią Danutę Malecką Wicestarostę Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku 

Powiatów Polskich. 

Ad.5.6. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 

Stowarzyszenia ,,Europa Kujaw i Pomorza. 

Przedstawicielem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został wybrany Pan Franciszek 

Gutowski Starosta Golubsko-Dobrzyński. 

Decyzja Zarządu: 
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 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 

Stowarzyszenia ,,Europa Kujaw i Pomorza. 

Ad.5.7. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 

,,Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu-Dobrzyniu w celu przekształcenia  

w jednostkę budżetową pod nazwą ,,Zarząd Dróg Powiatowych” w Golubiu-Dobrzyniu. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu 

budżetowego pod nazwą ,,Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu-Dobrzyniu  

w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą ,,Zarząd Dróg Powiatowych”  

w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.5.8. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających. 

Ad.6.1. 

 Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2018 rok. 

Ad.6.2. 

 Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki 

krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Kwota udzielonej pożyczki to 350.000,00 zł. Ustalono także oprocentowanie  

w wysokości 5,66%.  
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Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego 

Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.6.3. 

 Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 Przedstawicielami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zostali wybrani Pan Franciszek 

Gutowski Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Pan Jan Kuźmiński Kierownik Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Ad.6.4. 

 Jako kolejną uchwałę Pan Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa  obywatelskiego w 2019 r. 

 Z uwagi na fakt, iż żadna organizacja pozarządowa nie wskazała osób do składu 

Komisji Konkursowej powołana Komisję w następującym składzie: 

Pan Franciszek Gutowski – Przewodniczący Zarządu, 

Pani Danuta Brzoskowska – Członek Komisji, 

Pan Jacek Foksiński – Członek Komisji, 

Pan Roman Mirowski – Członek Komisji. 

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż nie wskazuje swojego reprezentanta 

do udziału w Komisji.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. 

Ad.7.1. 

 W obecnym punkcie Pan Przewodniczący poprosił Pana Michała Kamińskiego 

Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący 

poprosił o przedstawienie bieżącej sytuacji Szpitala. Pan Prezes na wstępie poprosił  
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o możliwość przedłożenia pisma, dotyczącego przekazania ambulansu typu C  

z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń przez Zespół Ratownictwa Medycznego  

w Golubiu-Dobrzyniu, którego dysponentem jest Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu.  

 Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem, czy stosowna byłaby umowa 

użyczenia. Prezes Szpitala udzielił odpowiedzi, iż jest to rozwiązanie, które pozwoliłoby na 

korzystanie z ambulansu, jednakże w późniejszym czasie stosowne byłoby przeanalizowanie 

możliwości przekazania majątku.  

 Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu nadmieniła, iż stosowne jest zwrócenie 

się z prośbą do prawnika tut. Starostwa w celu przygotowania projektu umowy użyczenia  

ambulansu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu ambulansu typu C na podstawie umowy 

użyczenia na okres trzech lat.  

 Przewodniczący zwrócił się z pytaniem odnośnie wynagrodzeń pracowników, tj. czy  

należności są wypłacane terminowo. 

Prezes Szpital wyjaśnił, iż wynagrodzenia z tytułu umów o pracę są wypłacane bez opóźnień. 

Natomiast w kwestii kontraktów nadmienia, iż występują pewne opóźnienia ale  

w porównaniu do poprzednich miesięcy są one niewielkie. W tym miejscu Prezes Szpitala 

nadmienił, iż należy się zastanowić nad kwestią połączenia oddziału kardiologicznego  

z płucnym. Wiąże się to oczywiście ze zmniejszeniem kadry ale i poprawą kondycji 

finansowej.  

 Pan Jacek Foksiński zapytał jakie mogą nastąpić zyski i straty w związku  

z połączeniem oddziałów. W tej chwili zajął głos Pan Przewodniczący i poprosił  

o przygotowanie przez Prezesa Szpitala przedmiotowej analizy, którą przedstawi na kolejnych 

posiedzeniach Zarządu. 

 Pani Danuta Brzoskowska  zapytała, czy kwota 1 200 000,00zł w 12 ratach  

po 100 000, 00 zł zapewniłaby płynność finansową. Prezes Szpitala zapewnił, iż po uzyskaniu 

takiej kwoty mógłby ją przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, które 

obciążają w chwili obecnej Szpital Powiatowy Sp. z o.o w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Przewodniczący Zarządu poprosił o przygotowanie informacji, dotyczącej wysokości 

środków na obsługę zobowiązań oraz zapytał, czy ktoś z zebranych ma jeszcze pytanie  

z zakresu sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Nikt z zebranych gości nie zgłosił się, po czym Przewodniczący Zarządu podziękował 

za przedstawienie informacji Panu Michałowi Kamińskiemu. 

Pan Kamiński opuścił posiedzenie Zarządu o godz. 1445. 

Ad.7.2. 

 Pan Franciszek Gutowski poinformował, iż w dniu 19 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo 

Pana Szymona Wiśniewskiego Komendanta Hufca ZHP Golub-Dobrzyń, który zwrócił się  

z prośbą o przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. J.G. Koppa. 

Pomieszczenia służą do przechowywania sprzętu harcerskiego, budowlanego, programowego, 

materacy, łóżek. 
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 Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem do członków Zarządu o wyrażenie 

zgody na użyczenie oraz zaproponowanie okresu użyczenia. 

 Pani Danuta Brzoskowska zaproponowała okres trzech lat. Pan Przewodniczący 

zapytał pozostałych członków Zarządu czy podzielają propozycję. Zarówno Pan Roman 

Mirowski, jak i Pan Jacek Foksiński wyrazili zgodę na trzyletni okres użyczenia pomieszczeń.  

 W związku z powyższym Pan Przewodniczący poinformował, iż stosowna umowa 

zostanie przygotowana przez Wydział Techniczno-Inwestycyjno tut. Starostwa Powiatowego.  

Ad.7.3. 

 W dniu 16 listopada 2018 r. do tut. Starostwa wpłynęła informacja sporządzona przez 

Panią Natalię Iwanicką Kierownik Oddziału Budżetowego Wydziału Finansów i Budżetu 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Pan Przewodniczący poinformował, iż Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508,  

§ 2160 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego oraz zmniejszono w dz. 851 – Ochrona 

zdrowia, rozdz. 85156, § 2110 w związku ze sprawozdaniem, pn. ,,Rozliczenie budżetu 2018 

– P”. Pan Przewodniczący poinformował także członków Zarządu, iż informacja ta została 

wcześniej przekazana do Skarbnika Powiatu. 

 Ad.7.4. 

 Kolejny punkt posiedzenia stanowi pismo Pani Emilii Piotrowskiej Zastępcy 

Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w którym 

przekazuje zawiadomienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki  

nr 140/1, położonej w obrębie VII miasta Golubia-Dobrzynia. 

 Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem o wnioski do ww. planu. Nikt  

z obecnych nie zgłosił się. W związku z powyższym jednogłośnie podjęto decyzję  

o poinformowaniu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, iż nie wnosi się wniosków  

do przedstawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ad.7.5. 

 W dniu 27 listopada 2018 r. Pan Dariusz Borowiec zwrócił się z prośbą o rozważenie 

możliwości wsparcia finansowego poprzez Fundusz Wsparcia Policji, który zostałby 

przeznaczony na cele modernizacyjne, zakup sprzętu i wyposażenia oraz realizację zadań  

z zakresu profilaktyki społecznej. 

 Przewodniczący Zarządu po konsultacji ze Skarbnikiem Powiatu oraz członkami 

Zarządu podjął decyzję o negatywnym rozpatrzeniu wniosku ze względu na rozpoczęte  

i zaplanowane inwestycje. Pani Danuta Brzoskowska wspomniała, iż warto nadmienić,  

iż w przyszłości temat może zostać podjęty po raz kolejny. 

Decyzja Zarządu: 

 Podjęto decyzję o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.  
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Ad.7.6. 

 Z wnioskiem o wsparcie finansowe zwrócił się także Pan Stefan Borkowicz Prezes 

Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, które zostałoby przeznaczone  

na pokrycie kosztów druku czasopisma ,,Rocznik Zamku Golubskiego”.  

 Pan Jacek Foksiński zwrócił uwagę, iż w 2019 roku zostanie ogłoszony konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku z tym, Zarząd Powiatu w chwili 

obecnej nie posiada formalnych możliwości sfinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Decyzja Zarządu: 

 Podjęto decyzję o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.  

Ad.7.7. 

 Kolejny punkt posiedzenia stanowi prośba Pana Mariusza Trojanowskiego  

o zwiększenie środków  w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym  

na zamówienie publiczne, pn.. ,,Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu” oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy. 

Wnioskowana kwota to 21.073,99 zł brutto. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o zwiększeniu środków o wnioskowaną 

kwotę oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy. 

Ad.7.8. 

 W dniu 27 listopada 2018 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Pana Henryka 

Kowalczyka Ministra Środowiska, w którym przedstawił propozycję współpracy 

umożliwiającej mieszkańcom Powiatu bezpośredni dostęp do profesjonalnej obsługi przez 

eksperta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współpraca 

polegać będzie na udostępnienie przez tut. Starostwo powierzchni biurowej, natomiast koszty 

wynagrodzenia eksperta pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

 Przewodniczący Zarządu  wspomniał, iż jest to propozycja, nad którą warto się 

zastanowić, ponieważ jest bardzo korzystna dla mieszkańców. Pani Katarzyna Orłowska 

poinformowała, iż należy się zwrócić do Kierownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 

w celu dokonania przeglądu bazy lokalowej.  

 Zarząd Powiatu wyraził jednogłośnie chęć współpracy.  

Ad.7.9. 

 Przewodniczący Zarząd jako kolejny punkt przedstawił wniosek ▀▀▀▀, Audiofon Sp. 

z o.o., dotyczący przedłużenia umowy dzierżawy pod obiekt reklamowy przy ul. J.G. Koppa 

1A.  
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Decyzja Zarządu: 

 Zarząd  Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o przedłużeniu umowy na okres trzech 

lat, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż stosowna umowa zostanie przygotowana 

przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny tut. Starostwa Powiatowego. 

Ad.7.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał wniosek Pani Małgorzaty Badźmirowskiej, która 

zwróciła się z prośbą o wydłużenie umowy najmu na pomieszczenia użytkowane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek oraz podjął decyzję o trzyletnim 

okresie najmu, tj. do 31 grudnia 2021 roku.  

Ad.7.11. 

 Kolejny wniosek, dotyczący przedłużenia umowy najmu pomieszczenia został złożony 

przez Panią Iwonę Malinowską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby okres najmu podobnie jak w przypadku 

innych placówek opiewał na okres trzech lat, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Pana Przewodniczącego Zarządu.  

W związku z powyższym podjęto jednogłośnie decyzję o przedłużeniu umowy najmu na 

okres trzech lat. 

Ad.7.12. 

 Jako kolejny został przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu wniosek Pana 

Jarosława Zakrzewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, który 

zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu garażu znajdującego 

się przy ul. Plac Tysiąclecia 25. 

 Podobnie jak w przypadku poprzednich wniosków o najem pomieszczeń, 

Przewodniczący zaproponował trzyletni okres najmu.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o trzyletnim okresie najmu, tj. do dnia  

31 grudnia 2018 r.  

Ad.7.13. 

 Z wniosek o przedłużenie umowy najmu garażu zwróciła się także Pani Magdalena 

Zygnarowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Garaż 

zlokalizowany jest przy ul. PTTK 7  w Golubiu-Dobrzyniu.  
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Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu zgodnie z poprzednimi wnioskami o najmie pomieszczeń, podjął 

decyzję o trzyletnim okresie najmu, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.  

Ad.7.14. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż kolejny wniosek został złożony przez 

Panią Aleksandrę Bogdańską, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie 

umowy z firmą przewozową ,,Prywatny Transport Sanitarny” oraz uruchomienia drugiego 

samochodu przewozowego.  

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do złożonego wniosku. W związku z powyższym 

podjęto decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

Ad.7.15. 

 Kolejny punkt posiedzenia stanowi pismo Pani Beaty Kremer Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, która przedstawiła projekt zmian planu 

finansowego w 2018 roku w R85333. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, iż plan 

zarówno przed zmianami jak i po zmianach opiewa na kwotę 73 625,00 zł. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt zmian planu finansowego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.7.16. 

 Przewodniczący Zarządu jako kolejny punkt przedstawił prośbę Pani Małgorzaty 

Badźmirowskiej o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień między paragrafami  

w budżecie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2018. Pani Kierownik 

przedstawiła także propozycję dokonania zmian, z którą zapoznali się członkowie Zarządu. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o dokonanie przeniesień między 

paragrafami w budżecie jednostki. 

Ad.7.17. 

 Pani Małgorzata Badźmirowska złożyła także wniosek o zwiększenie w budżecie 

jednostki w rozdziale 85218 planu wydatków na łączną kwotę 2.400,00 zł. Pani Kierownik 

wyjaśnia, iż kwota ta pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przekazywana była na konto Starostwa 

Powiatowego. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu środków o wnioskowaną kwotę.  

Ad.7.18. 

 Pani Małgorzata Badźmirowska zwróciła się do Zarządu Powiatu pismem 

informacyjnym w dniu 4 grudnia 2018 r., dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie 
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projektów w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, m.in.  

w obszarze D. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał przygotowaną informację, w której Pani Kierownik 

informuje, iż w obszarze D istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na zakup 

nowych mikrobusów 9-cio osobowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Pani 

Kierownik informuje, iż zostały złożone dwa wniosku, tj. przez Powiatową Placówkę 

Opiekuńczo-Wychowawczą  typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz Powiatowy Zarząd 

Dróg w Golubiu-Dobrzyniu. Jednostki te nie spełniały warunków do uzyskania 

dofinansowania. 

Ad.7.19. 

 Kolejny punkt posiedzenia stanowi także wniosek Pani Małgorzaty Badźmirowskiej 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła 

się  prośbą o wyrażenie zgody na zakup nowego fabrycznie samochodu osobowego w formie 

leasingu do użytku służbowego jednostki. Dotychczasowy samochód służbowy jednostki 

został uszkodzony na skutek zdarzenia drogowego. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraża zgodę na zakup samochodu służbowego w formie leasingu  

z budżetu własnego jednostki z uwagą, iż kwotę odszkodowania z tytułu uszkodzenia 

samochodu należy przeznaczyć na pierwsze raty leasingu. 

Ad.7.20. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Magdalena Zygnarowska Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu złożyła pisemnie prośbę o wyrażenie zgody 

na dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie jednostki. Pani Dyrektor 

przedstawiła propozycję zmian, z którą zostali zapoznani członkowie Zarządu. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził jednogłośnie zgodę na dokonanie przeniesień między 

paragrafami w budżecie jednostki zgodnie z przedstawioną przez Panią Dyrektor propozycją. 

Ad.7.21. 

 Przewodniczący Zarządu zwrócił się z propozycją do członków Zarządu w sprawie 

wydłużenia okresów najmu dla Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-

Dobrzyniu,  Pana ▀▀▀▀ ,,UREUS”  z siedzibą przy ul. Żeromskiego 40  

w Golubiu-Dobrzyniu oraz Pana ▀▀▀ ,,Gold-Drew” z siedzibą przy  

ul. Wybickiego 36a/1. Przewodniczący zauważył, iż były to jedne z pierwszych wniosków, 

które zostały rozpatrzone i podjęto dla nich decyzję o krótszych okresach najmu. Przy 

kolejnych wnioskach, które wpływały do tut. Starostwa i stanowiły przedmiot kolejnych 

posiedzeń Zarządu w przeważającej części podjęto decyzji o trzyletnim okresie najmu.  

W związku z powyższym Przewodniczący zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie 

wniosków. 

 Członkowie Zarządu nie wnieśli sprzeciwu i wyrazili chęć na ponowne rozpatrzenie  

trzech wniosków. Po przeanalizowaniu podjęto decyzję o zmianie okresów najmu na trzyletni, 

tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. dla Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, ,,UREUS”  
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z siedzibą przy ul. Żeromskiego 40 w Golubiu-Dobrzyniu oraz ▀▀▀ ,,Gold-Drew” z siedzibą 

przy ul. Wybickiego 36a/1. 

 Przewodniczący nadmienił również, iż zgodnie z ubiegłorocznymi zamiarami 

podniesienia stawek zwróci się do Kierownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w celu 

przeanalizowania stawek oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek.  

Ad.7.22. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Komisja Przetargowa postępowania 

,,Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Powiatowa Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu 

Szkół w Kowalewie Pomorskim przygotowała informację do wiadomości Zarządu. 

Dla pierwszej części najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. GRA-MAR Joanna 

Malinowska, ul. Chopina 35, 87-410 Kowalewo Pomorskie, która opiewała na kwotę 

1 935 962,88 zł. Kwota przeznaczona na zadnie to 1 041 270, 32 zł. 

Dla drugiej części zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOM-PLAST Karol 

Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, która opiewała na kwotę 1 049 000,00 

zł. Kwota przeznaczona na zadanie to 942 520, 65 zł. 

 W związku z powyższym Komisja poprosiła o podjęcie decyzji odnośnie zwiększenia 

środków lub unieważnienia postępowania. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania oraz 

wyborze najkorzystniejszych ofert, które przedstawiono powyżej.  

Ad. 8. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował  

o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, po czym 

Przewodniczący podjął decyzje o zakończeniu posiedzenia. 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1535. 

Przewodniczący Zarządu –  Franciszek Gutowski ……………………………… 

Wicestarosta                      - Danuta Malecka  ……………………………… 

Członek Zarządu               - Roman Mirowski  ……………………………… 

Członek Zarządu               - Jacek Foksiński      ……………………………… 

Członek Zarządu               - Danuta Brzoskowska ……………………………… 

 

Protokołowała: 

Emilia Pęcak 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 


