Protokół Nr 8/19
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 stycznia 2019 r.
Ad. 1.

W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 8. posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1130 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski
Przewodniczący Zarządu Powiatu.
Ad. 2.

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący
Zarządu stwierdził, iż nieobecni są Pani Danuta Malecka Wicestarosta oraz Pani Danuta
Brzoskowska Członek Zarządu.
Ad. 3.

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
Otwarcie 8. posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego
w dniu 20 grudnia 2018 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie przyjęcia ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”;
5.2. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok
2019;
5.3. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na rok 2019;
5.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019;
5.5. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za 2018 rok;
5.6. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy
drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,
rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie
golubsko-dobrzyńskim w 2019 r.
7. Sprawy różne:
7.1. Pani Aldona Orzechowska – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności – prośba o zwiększenie budżetu Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu;
7.2. Pani Iwona Malinowska – Dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zawarcie nieodpłatnej umowy
użyczenia pomieszczeń biurowych;
7.3. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
1.
2.
3.
4.

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – pismo dotyczące częściowego pokrycia kosztów
rehabilitacji;
7.4. Pan Konstanty W. Rudziński – Prezes ,,Negatyw” Sp. z o. o. – prośba
o poparcie projektu;
7.5. Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego – prośba
o przegląd dróg powiatowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie;
7.6. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu
służbowego.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia
Porządek obrad 8. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.

Protokół Nr 4/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o przyjęcie
protokołu.
Protokół Nr 4/18 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1.

Przewodniczący po przyjęciu protokołu przeszedł do kolejnego punktu, którym jest
zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia
,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025”. Przewodniczący Zarządu odczytał ostatnią część
uzasadnienia, tj. ,,Program ochrony środowiska dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” definiuje cele i zadania na najbliższe lata,
monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń
programu. Działania ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego
rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz poprawę jego atrakcyjności poprzez
działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, a także poprawę
świadomości mieszkańców powiatu w zakresie zachowań proekologicznych”. Dodatkowo
nadmienił, iż dokumentacja w sprawie Programu została wcześniej przekazana w celu
zapoznania. Następnie zapytał o opinię powyższej uchwały.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Ad. 5.2.
Kolejny punkt stanowi projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019. Przewodniczący zwrócił
się z prośbą o zapoznanie się z załącznikiem do uchwały oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.
Przewodniczący zwrócił się po raz kolejny z pytaniem, czy ktoś wnosi uwagi. Nikt z obecnych się nie

zgłosił, w związku z tym podjęto decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na rok 2019.
Ad. 5.3.
Kolejny punkt stanowi projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rasy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019.
Przewodniczący poprosił o zapoznanie się z planami pracy. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją,
pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019.
Ad. 5.4.
Następnie Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019. Poprosił o zapoznanie się z załączonym planem oraz
zgłoszenie ewentualnych uwag. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do przedstawionego planu,
w związku z tym Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019.
Ad. 5.5.
Następnie Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym nie
później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu
sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Nadmienił, iż komisja w 2018 roku odbyła dwa
posiedzenia. Pierwsze odbyło się w związku z katastrofą budowlaną w miejscowości Poćwiardowo.
Drugie dotyczyło odpadów szczególnie niebezpiecznych, które występowały na terenie całego kraju.
Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie przedstawionego sprawozdanie.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
Ad. 5.6.
Następnie Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu, który stanowi projekt
uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego
na ,,Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”. Przewodniczący
poinformował, iż uchwała jest konsekwencją podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu podczas
posiedzenia w dniu 10 stycznia 2019 r. o wyrażeniu zgody na zmianę terminu wykonania zadania
polegającego na ,,Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na ,,Budowie parkingu przy
drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”.
Ad. 6.1.

Następnie Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad,
a mianowicie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia zasad
zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach

gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz
rodzinnym domu dziecka w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2019 r.
Przewodniczący nadmienił, iż wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Zgodnie z uzasadnieniem,
Przewodniczący odczytał, iż obowiązująca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nie określa szczegółowo zasad i kwot wynagradzania dla osób zatrudnionych
do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka. Następnie
poinformował, iż w swoim imieniu pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały.
Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag, w związku z tym projekt uchwały Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka w powiecie
golubsko-dobrzyńskim w 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 7.1.

W kolejnym punkcie Przewodniczący przekazał informację, iż wpłynęło pismo Pani
Aldony Orzechowskiej Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, w którym zwrócono się z prośbą o zwiększenie budżetu w styczniu
2019 r. o kwotę 7200,00 pochodzących ze środków własnych Starostwa.
Pan Roman Mirowski Członek Zarządu zapytał o możliwość przedstawienia
szczegółowego wykazu zadań, które zostałyby zrealizowane z ewentualnego zwiększenia
budżetu. Przewodniczący przychylił się do propozycji i poinformował, iż zostanie przekazana
prośba o przygotowanie szczegółowego wykazu zadań.
Ad. 7.2.

Następnie Przewodniczący Zarządu przeszedł do przedstawienia pisma Pani Iwony
Malinowskiej Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w GolubiuDobrzyniu, która zwróciła się prośbą o nieodpłatne użyczenie pomieszczeń biurowych
zajmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu.
Po odczytaniu wniosku, zwrócił się z pytaniem o propozycję rozpatrzenia wniosku. Pan
Roman Mirowski zaproponował, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Pan Jacek
Foksiński nadmienił, iż zadania jednostki są zlecone z góry i nie mamy na nie wpływu.
W związku z powyższym opłaty powinny być uiszczone zgodnie z wprowadzonymi
zmianami. Po wypowiedzi Pana Jacka Foksińskiego, Przewodniczący Zarządu powiedział,
iż on również uważa, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w GolubiuDobrzyniu powinna uiszczać opłaty za wynajem lokali. Zaproponował, aby wniosek został
rozpatrzony negatywnie z zaznaczeniem, iż w drugim półroczu 2019 r. istnieje możliwość
złożenia kolejnego wniosku, który zostanie ponownie rozpatrzony z uwzględnieniem
aktualnej sytuacji finansowej jednostki.
Ad. 7.3.

W kolejnym punkcie, Przewodniczący poinformował, iż wpłynęło pismo Pani
Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu, która informuje, iż otrzymała zapytanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu, czy Powiat Golubsko-Dobrzyński pokryje 10 % kosztów rehabilitacji mieszkańca
Kowalewa Pomorskiego. Nadmienił, iż zaproponowano przyjęcie do Warsztatu na terenie
naszego powiatu, jednakże wnioskodawca odmówił ze względu na kolegów, którzy
uczęszczają do warsztatów w Toruniu. Pan Jacek Foksiński zaznaczył, iż należy przybliżyć
sytuację wnioskodawcy przed podjęciem decyzji. W związku z powyższym Przewodniczący
powiedział, iż poprosi Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu o przygotowanie jej własnego stanowiska w kwestii udzielenia dofinansowania
przeznaczonego na rehabilitację.
Ad. 7.4.

Kolejny punkt stanowi pismo Pana Konstantego W. Rudzińskiego Prezesa Firmy
,,NEGATYW” Sp. z o.o., który zwrócił się z prośbą o poparcie inicjatywy przygotowania
map z serii Niepodległa Polska Ziemia Brodnicka, Rypińska i Golubsko-Dobrzyńska. Pan
Jacek Foksiński powiedział, iż nie wyraża zgody na przekazanie środków pieniężnych.
Również Pan Roman Mirowski ustosunkował się negatywnie do przedstawionej inicjatywy.
W tej chwili Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu nadmieniła, iż inicjatywa nie musi
łączyć się z przekazaniem środków a tylko z podpisem listu intencyjnego. W związku z tym,
członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podpisanie listu intencyjnego przez Przewodniczącego
w imieniu Zarządu z zastrzeżeniem, iż poparcie projektu nie wiąże się z dofinansowaniem
ze środków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 7.5.

Następnie Przewodniczący Zarządu przeszedł do pisma Pana Jacka Żurawskiego
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego. Przewodniczący odczytał pismo, w którym
poinformowano, iż Sołtys sołectwa Mlewiec zgłosił niebezpieczne wyrwy na drodze
powiatowej z Mlewca do Wielkiego Rychnowa. Przewodnicząy odczytał, iż Burmistrz
zwraca się z prośbą o dokonanie przeglądu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż zgodnie z wykonywaniem zadań z zakresu
zarządzania dróg, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego powinien kontaktować się z Panem
Mariuszem Trojanowskim Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.
W związku z tym zostanie udzielona odpowiedź wraz z informacją do wiadomości
do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.6.

Ostatni punkt porządku obrad stanowi pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła
się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu służbowego, który na skutek
zdarzenia drogowego uległ znacznemu uszkodzeniu. Przewodniczący Zarządu wyraził swoją
pozytywną opinię o rozpatrzeniu wniosku oraz zapytał o opinię pozostałych członków
Zarządu Powiatu.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda
Roomster, który na skutek zdarzenia drogowego uległ znacznemu uszkodzeniu.
Ad. 8.

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. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1210.
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