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Protokół Nr 7/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 1.  
 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 7. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący 

Zarządu stwierdził, iż nieobecny jest Pan Jacek Foksiński Członek Zarządu.  

 
Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 7. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 3/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego  

w dniu 12 grudnia 2018 r.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie zamiaru likwidacji w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok; 

5.3. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok; 

5.4. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na lata 2019-2030. 

      6. Sprawy różne: 

6.1. Pan Krzysztof Kocimski – Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej AKI – 

oferta współpracy na rok 2019; 

6.2. Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego – prośba  

o zabezpieczenie środków w budżecie na 2019 rok; 

6.3. Pan Stanisław Szwed – Minister Stanu – informacja, dot. Wysokości kwoty 

środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez Samorząd 

powiatu; 

6.4. Pan Ireneusz Baranowski – Dyrektor Departamentu Funduszy Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wysokość środków w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego; 

6.5. Pani Małgorzata Piaskowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia – 

odpowiedź, dotycząca wysokości dotacji dla szkół niepublicznych; 

6.6. Grzegorz Katarzyński - Sołtys Wsi Szczutowo – prośba o remont drogi 

powiatowej nr 2120C relacji Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki. 

6.7. Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na wynajęcie dodatkowego 

sprzętu w celu realizacji akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych; 

6.8. Pan Jakub Kamiński – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-

Dobrzynia – prośba o remont parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny 

w Golubiu-Dobrzyniu; 
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6.9. Opinia zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie  

ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ 

w Kowalewie Pomorskim; 

 

6.10. ▀▀▀ zam. Kowalewo Pomorskie – prośba o kontynuację dofinansowania 

oprocentowania kredytu  bankowego.  

 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 7. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 4. 

Protokół Nr 3/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 3/18 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w sprawie zamiaru likwidacji w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej  

I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Zaznaczył, iż zgodnie z treścią, jest to tylko zamiar 

likwidacji, natomiast przedmiotowa likwidacja zostanie dokonana na podstawie odrębnej 

uchwały Rady Powiatu.  

 

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

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zamiaru likwidacji w Kowalewie Pomorskim filii 

Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 
 

Ad. 5.2. 

 Kolejno Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w związku z zawieszeniem działalności 

apteki mieszczącej się przy ul. Nowej w Golubiu-Dobrzyniu należało wprowadzić zmiany  

w harmonogramie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

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

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok. 

Celem podjęcia uchwały należy zwołać sesję Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.). 

Ad. 5.3. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Pana Zbigniewa 

Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu.  
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Pan Zbigniew Szyjkowski odczytał uzasadnienie uchwały, po czym Przewodniczący Zarządu 

zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi lub pytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił. 

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

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

na 2019 rok.  

Ad. 5.4. 

Przy projekcie uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030 

również o zabranie głosu poproszono Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu. 

Podobnie jak przy poprzednim projekcie uchwały, Skarbnik Powiatu odczytał 

uzasadnienie uchwały. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań. 

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

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030. 

Ad. 6.1. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. do tut. Starostwa 

wpłynęła oferta Pana Krzysztofa Kocimskiego Studio Produkcji Telewizyjnej i Muzycznej AKI  

w zakresie przekazu informacji i promocji. Wartość miesięczna oferty to kwota 2500,00 zł brutto.  

Pani Danuta Malecka Wicestarosta zwróciła się z pytaniem, czy oferta obejmuje jednostki 

organizacyjne Powiatu. Przewodniczący Zarządu udzielił odpowiedzi, iż kwota obejmuje jednostki.  

Decyzja Zarządu: 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy, opiewającej na kwotę 2500,00 zł brutto.  

Ad. 6.2. 

Następnie Przewodniczący przekazał informację, iż w dniu 31 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo 

Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego, w którym zwrócono się z prośbą 

o zabezpieczenie środków w budżecie na 2019 r. w związku z anektowaniem terminu wykonania 

zadania, pn. ,,Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka . Zgodnie  

z umową, inwestycja jest realizowana przy 50 % dofinansowaniu przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, 

tj. 147.185,32 zł.. Przewodniczący Zarządu wspomniał, iż przedłużenie terminu wykonania zadania 

wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Decyzja Zarządu: 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie  

na 2019 rok. 

Ad. 6.3. 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 2 lutego 2019 r. otrzymaliśmy informację  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków Funduszu Pracy w ramach 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ww. środki to 170,00 tys. zł.  
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Ad. 6.4. 

Następnie Pzrewodniczący poinformował, że w dniu 18 grudnia 2018 r. do tut. Starostwa 

wpłynęło pismo Pana Ireneusza Baranowskiego Dyrektora Departamentu Funduszy 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące wysokości środków w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nadmienił, iż kwota środków Funduszu Pracy  

na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu wynosi ogółem 4 341,4 tys. zł, 

w tym: 

- na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej przeznaczono kwotę 4 004,3 tys. zł, 

- na finansowanie innych fakultatywnych zadań 337,1 tys. zł. 

Ad. 6.5. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał pismo Pani Małgorzaty Piaskowskiej 

Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, dotyczące wysokości dotacji przeznaczonej  

na szkoły niepubliczne. Pani kierownik w odpowiedzi na pismo, aby porównać wysokość 

dotacji szkół w ościennych powiatach, udzieliła odpowiedzi, iż szkoły niepubliczne otrzymują 

dotację w wysokości przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku  

z tym, Pani kierownik wyjaśnia w piśmie, iż kwota ta będzie znana po otrzymaniu metryczki.  

Przewodniczący zapytał członków Zarządu Powiatu, czy zgadzają się, aby wstrzymać 

decyzję  

o przyznaniu wysokości dotacji do chwili otrzymania metryczki. Członkowie Zarządu 

jednogłośnie wyrazili zgodę. W związku z powyższym Przewodniczący poinformował,  

iż informacja ta zostanie przekazana do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu 

Ad. 6.6. 

Kolejny punkt stanowi pismo Pana Grzegorza Katarzyńskiego Sołtysa wsi Szczutowo, który 

zwrócił się z prośbą o remont drogi powiatowej nr 2120C relacji Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zwróci się z prośbą do Pana Mariusza Trojanowskiego 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu o zmonitorowanie stanu drogi oraz 

przeanalizowanie możliwości ewentualnego remontu. Dodatkowo  zapytał, czy ktoś z obecnych ma 

inną propozycję rozpatrzenia wniosku. Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji przekazania 

prośby do Zarządu Dróg Powiatowych.  

Przewodniczący nadmienił, iż odpowiedź, która zostanie skierowana do Sołtysa wsi 

Szczutowo otrzyma również do wiadomości Pan Piotr Wolski Wójt Gminy Radomin. 

Ad. 6.7. 

Jako kolejny punkt Przewodniczący odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na wynajęcie dodatkowego sprzętu w celu realizacji akcji zimowego 

utrzymania dróg powiatowych.  
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Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu upoważnia Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do wynajęcia dodatkowego sprzętu w celu realizacji 

akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sytuacjach wyjątkowych z budżetu 

własnego jednostki.  

Ad. 6.8. 

Następny punkt stanowi pismo Pana Jakuba Kamińskiego Przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, który zwrócił się z prośbą o remont parkingu 

przy Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 

Pani Wicestarosta wyjaśniła, iż wnioskodawca był wcześniej osobiście na rozmowie. 

Pani Wicestarosta przekazała, iż podczas spotkania Pan Kamiński zwrócił się z prośbą  

o remont parkingu Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu oraz 

naprawę nawierzchni przy drodze nazwaną potocznie ,,czarną drogą”, która stanowi jedną  

z dróg prowadzących do szkoły. Jednakże podczas spotkania, Pani Wicestarosta powiadomiła, 

że przedmiotowa droga nie należy do dróg powiatowych. Przekazała także, iż w kwestii 

parkingu, Zarząd Powiatu nie jest w stanie wykonać parkingu z tytułu zabezpieczenia 

środków finansowych na inwestycje, które wcześniej zostały zaplanowane w budżecie 

jednostki na 2019 rok. Pani Wicestarosta przekazała, iż podczas spotkania poinformowała o 

możliwości pisemnego złożenia wniosku do Zarządu Powiatu.  

Przewodniczący Zarządu przychylił się do stanowiska Pani Wicestarosty oraz zapytał, 

czy ktoś z obecnych zgłasza inne rozwiązanie. Członkowie Zarządu przychylili się również 

do stanowiska Pani Wicestarosty. W związku z powyższym Zarząd Powiatu udzieli 

odpowiedzi wnioskodawcy, w której zostanie przekazana informacja, iż wniosek został 

rozpatrzony negatywnie ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych  

na inwestycje wcześniej zaplanowane. Jednakże Zarząd Powiatu zwróci się z prośbą do Pana 

Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

o doraźną naprawę zniszczonego parkingu w terminie umożliwionym przez warunki 

atmosferyczne.  

Ad. 6.9. 

Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 7 stycznia 2019 r. 

wpłynęła opinia zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie  

ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ  

w Kowalewie Pomorskim. Przewodniczący odczytał, iż w dniu 16 października 2018 r.  

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu wpłynął niekompletny 

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby 

uczestników WTZ. Wniosek został uzupełniony w dniu 20 listopada 2018 r. Odczytując 

kolejny fragment opinii, Przewodniczący informuje, iż zgodnie z w/w wnioskiem planowana 

jest pracownia garncarska dla kolejnych pięciu osób. W opinii zespołu, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim nie posiadają odpowiednich warunków  pozwalających 

na zwiększenie grupy uczestników. Między innymi mowa tu o braku windy, ponadto nie 
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zrealizowano zaleceń straży pożarnej w zakresie obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych. 

Przewodniczący Zarządu po odczytaniu fragmentów opinii przychylił się  

do negatywnej oceny wniosku oraz zapytał o opinię członków Zarządu. Członkowie Zarządu 

po zapoznaniu się z opinią zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku oraz 

Przewodniczącego Zarządu, również wyrazili negatywną opinię.  

Przewodniczący jednak zaznaczył, iż w chwili spełnienia warunków formalnych 

wniosek wraz z wymaganą dokumentacją może zostać przeanalizowany po raz kolejny. 

Poinformował także, że zostanie przekazana prośba do Pana Daniela Brożka Prezesa Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Toruniu o przedłożenie umowy na 

użyczenie lokali z przeznaczeniem na organizację dodatkowej terapii przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.  

Ad. 6.10. 

 Kolejno Pan Przewodniczący przekazał, że w dniu 8 stycznia 2019 r. wpłynęło pismo 

skierowane do Zarządu Powiatu Pana ▀▀▀ , który zwrócił się z prośbą  

o kontynuację w roku 2019 oraz kolejnych latach dofinansowania do wysokości 50% 

oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności ze środków 

PFRON. Przewodniczący zaproponował, aby udzielić dofinansowania na 2019 rok.  

Decyzja Zarządu: 

Pani Danuta Brzoskowska Członek Zarządu i Pan Roman Mirowski Członek Zarządu 

poparli propozycję Przewodniczącego Zarządu, w związku z czym wyrażono zgodę  

na kontynuację dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego 

zaciągniętego na działalność ze środków PFRON.  

Ad. 7. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował  

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

Przewodniczący podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1500. 

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 


