
Protokół Nr 13/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 7 marca 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 13. 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 nieobecna jest  Pani Danuta Malecka Wicestarosta. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie trzech podpunktów posiedzenia do punktu 7., tj.  

1. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem – projekt regulaminu organizacyjnego Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem; 

2. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu – 

projekt regulaminu organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu; 

3. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – informacja w zakresie wniosku o terapię garncarską 

tworzona przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim 

Nadmienił, iż ww. pisma wpłynęły do tut. Starostwa po zatwierdzeniu porządku obrad. 

Następnie Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 13. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 12/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 1 marca 2019 r.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Golubiu-

Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Nr 2 w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum  

w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

5.2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Lecha 



Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie 

Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w 

pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie 

Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 

5.3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

dl dorosłych W Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-

Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Golubiu-

Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

5.4 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. 

Mikołaja 6  

w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. 

Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 

5.5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w 

Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. 

Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo 

Pomorskie; 

5.6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-

Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Anny 

Wazówny  

w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń; 

5.7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Anny 

Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w pięcioletnie 

Technikum, o nazwie Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu,  

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

5.8. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium 

Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński; 

5.9. w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty  

od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących 

dotychczas własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 



Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Daniel Brożek – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 

sprawozdanie dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Kowalewie Pomorskim; 

7.2. Pani Aleksandra Klak – oferta współpracy w zakresie opracowania ,,Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”; 

7.3. Pani Karolina Kowalska Kierownik Biura Rady Powiatu – przekazanie 

wniosków zgłoszonych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki; 

7.4. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – kosztorys inwestorski; 

7.5. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – wnioski złożone przez 

członków Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady 

Gminy Golub-Dobrzyń; 

7.6. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o akceptację Rocznego Planu 

Pracy; 

7.7. Pani Aleksandra Kwiatkowska – Członek Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy – opinia o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok; 

7.8. Pani Aleksandra Kwiatkowska – Członek Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy – opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2019-2030; 

7.9. Pan Jan Boniecki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń – prośba 

o udostępnienie informacji, dotyczącej przeprowadzonych inwestycji drogowych; 

7.10. Pan Ryszard Bartoszewski – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 

propozycja zakupu dobrzyńskiej encyklopedii; 

7.11. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubu-Dobrzyniu – 

prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela.  

7.12. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo 

Wychowawczej w Wielgiem – projekt regulaminu organizacyjnego Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem; 

7.13. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu – 

projekt regulaminu organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu; 

7.14. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – informacja w zakresie wniosku o terapię 

garncarską tworzona przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 13. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 



został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 12/19 z dnia 1 marca  2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

protokołu. 

Protokół Nr 12/19 został przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż kolejne punkty to uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekształceń ustroju szkół. Odczytał wstęp 

uzasadnienia pierwszej z uchwał, informując, iż  zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

z późn. zm.). Kolejno odczytał tytuły uchwał, tj, 

 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Golubiu-Dobrzyniu  

z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Nr 2 w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum w Golubiu-Dobrzyniu,  

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Lecha Wałęsy  

w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w pięcioletnie Technikum,  

o nazwie Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6,  

87-410 Kowalewo Pomorskie; 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

dorosłych W Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 

Golub-Dobrzyń; 

- w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6  

w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo 

Pomorskie; 

- w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy  

w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Lecha 

Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 

- w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny  

w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego  



w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,  

o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 

87-400 Golub-Dobrzyń; 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Anny Wazówny  

w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w pięcioletnie Technikum, o nazwie 

Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z projektami uchwał oraz zapytał, 

czy ktoś zgłasza uwagi do przedstawionych projektów uwag. Nikt z obecnych nie zgłosił 

uwag. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie: 

- stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Golubiu-Dobrzyniu  

z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Nr 2 w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum w Golubiu-Dobrzyniu,  

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

- stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Lecha Wałęsy  

w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w pięcioletnie Technikum,  

o nazwie Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6,  

87-410 Kowalewo Pomorskie; 

- stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych W 

Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Nr 2 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-

Dobrzyń; 

- stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6  

w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo 

Pomorskie; 

- stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy  

w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim  

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Lecha 

Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 

- stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny  

w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące,  

o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 

87-400 Golub-Dobrzyń; 

- stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Anny Wazówny  



w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w pięcioletnie Technikum, o nazwie 

Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

 

Ad.5.8. 

 Kolejno Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt kolejnej uchwały jest 

kontynuacją przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński. Kryteria regulaminu zostały dostosowane do potrzeb uczniów w celu 

zapewnienia jak największych możliwości uzyskania ww. stypendium. Odrębne zapisy 

dotyczą osób niepełnosprawnych oraz szkół muzycznych, w których nie stosuje się średniej. 

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem o opinię członków Zarządu  

do przedstawionego projektu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, jednogłośnie pozytywnie 

opiniując projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński. 

Ad.5.9. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z decyzją podjętą  

na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 lutego w zakresie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 

sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłat 

jednorazowych  

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego. Zgodnie z decyzją zapisano bonifikaty takie same, jak dla 

nieruchomości stanowiących Skarb Państwa, wynikających wprost  z ustawy. 

W związku z powyższym, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej  

za przekształcenie gruntu stanowiącego dotychczas własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości: 

1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym 

nastąpiło przekształcenie; 

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku                           

po przekształceniu; 

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku                        

po przekształceniu; 

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku                     

po przekształceniu; 

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku                         

po przekształceniu; 

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku                          

o przekształceniu. 



Przewodniczący nadmienił, iż zostało zaznaczone, iż bonifikaty udziela się  

na pisemny wniosek właściciela, który zgłosił zamiar wniesienia opłaty jednorazowej  

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo ich własności na podstawie przepisu art. 7 ust. 7 ustawy. 

Następnie zapytał, czy wszyscy wyrażają zgodę na pozytywne zaopiniowanie  

ww. projektu uchwały. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad.6.1. 

Następnie Przewodniczący Zarządu oddał głos Pani Katarzynie Orłowskiej Sekretarz 

Powiatu, którą poprosił o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Pani Katarzyna Orłowska poinformowała, iż 

usuwa się zapis ,,Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – PSJ”. Związane jest to z 

zakończeniem trwałości projektu, który zaczął się w 2013 r., a więc skończył w 2018 r. 

Następnie nadmieniła, iż po wydzieleniu Biura Rady z Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Społecznych przenosi się prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych do zadań 

podstawowych Biura Rady. Kolejna zmiana dotyczy dopisania do obowiązków 

Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych koordynacji kontroli zarządczej.  

Przewodniczący podziękował za przedstawienie wyjaśnień dotyczących zmian  

w Regulaminie a następnie zapytał o opinię członków Zarządu co do przedstawionego 

projektu.  

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.7.1. 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż Pan Daniel Brożek Prezes Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dniu 28 lutego 2019 r. złożył do tut. Starostwa 

sprawozdanie dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 

2018. Kolejno zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi do przedstawionego 

sprawozdania. Nikt nie zgłosił uwag.  

Ad.7.2. 

Przewodniczący Zarządu odczytał wstęp pisma Pani Aleksandry Klak, która zwraca 

się z prośbą o rozpatrzenie oferty współpracy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, po czym wyraził, iż negatywnie 

ustosunkowuje się z powodu konieczności zabezpieczenia środków przeznaczonych  

na realizację wcześniej zaplanowanych inwestycji.  

Pan Jacek Foksiński nadmienił, iż Powiat nie posiada większej ilości zabytków,  

w związku z czym nie widzi konieczności podejmowania współpracy w ww. zakresie.  

 



Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek oferty współpracy  

w zakresie opracowania ,,Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego”. 

Ad.7.3. 

Kolejno Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 20 lutego 2019 r. Pani 

Karolina Kowalska Kierownik Biura Rady Powiatu przekazała wnioski, które zostały 

zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki. Przewodniczący odczytał 

pierwszy wniosek, który dotyczył przedłożenia analizy potrzeb finansowych Szpitala 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu do ewentualnego wprowadzenia podwyżek dla 

najniższego i średniego personelu. Nadmienił, iż osobiście uważa, iż Zarząd Powiatu nie jest 

w stanie w chwili obecnej zrealizować zgłoszonego wniosku ze względu na konieczność 

zabezpieczenia w roku bieżącym środków w budżecie powiatu na długoterminowe inwestycje 

oraz trudną sytuacją w oświacie związaną z możliwym zwiększeniem oddziałów przy naborze 

2019/2020. Członkowie Zarządu przychylili się do wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu. 

Następnie odczytał wniosek ujęcia w opinii Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do tzw. 

,,uchwały antysmogowej” wniosku o stworzenie dla obywateli większych możliwości  

na pozyskanie dofinansowania na wymianę pieców węglowych większych możliwości  

na pozyskanie dofinansowania na wymianę pieców węglowych na inne źródła ciepła. 

Przewodniczący wyraził opinię, iż jest za umieszczeniem ww. uwagi. Następnie zapytał, czy 

członkowie Zarządu wyrażają zgodę na umieszczenie ww. uwag. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na umieszczenie uwagi  

o zwiększeniu możliwości na pozyskanie dofinansowania. 

Następnie Przewodniczący odczytał kolejny wniosek zgłoszony przez Pana Andrzeja 

Grabowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu, który wniósł o zwrócenie się do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o objęcie monitoringiem poziomu 

zanieczyszczenia dla całego Powiatu. Pan Franciszek Gutowski wyraził poparcie dla 

zgłoszonego wniosku. 

Pan Jacek Foksiński nadmienił, iż również jest za pozytywnym rozpatrzeniem 

wniosku. Jednocześnie wspomniał, iż w Golubiu-Dobrzyniu są dwa czujniki, które znajdują 

się przy ul. Żeromskiego oraz na Rynku w Golubiu, których pomiary można sprawdzić przez 

stronę internetową. 

Wniosek ujęcia w opinii Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do tzw. ,,uchwały 

antysmogowej” uwagi o stworzenie dla obywateli większych możliwości na pozyskanie 

dofinansowania na wymianę pieców węglowych większych możliwości na pozyskanie 

dofinansowania na wymianę pieców węglowych na inne źródła ciepła.  został rozpatrzony 

pozytywnie.  



Przewodniczący Zarządu odczytał ostatni wniosek, który został zgłoszony przez Pana 

Romana Ratyńskiego, który zawnioskował o zaproszenie na Sesję Rady Powiatu osoby 

kompetentnej w zakresie udzielenia informacji n.t. stanu zaawansowania modernizacji drogi 

wojewódzkiej nr 554 relacji Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie. Poinformował także,  

iż  w dniu 20 lutego 2019 r. Biuro Rady Powiatu wystosowało stosowne zaproszenie. Na sesję 

Rady Powiatu został zaproszony Pan Mirosław Kielnik Dyrektor  Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy. Z powodu braku możliwości osobistego uczestnictwa 

Dyrektora, podczas VII Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odczytano treść pisma 

Pana Sebastiana Borowiaka Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 

w którym poinformował o postępie prac remontowych. Poinformowano także, iż wgląd  

do treści pisma możliwy jest w Biurze Rady Powiatu. W związku z powyższym 

Przewodniczący Powiatu uznał wniosek za zrealizowany. 

Ad.7.4. 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w dniu 20 lutego 2019 r. do tut. 

Starostwa wpłynęło pismo Pana Marka Ryłowicza, który w nawiązaniu do wyrażenia zgody  

na współfinansowanie kosztów dodatkowych zjazdów wykonanych przy inwestycji ,,Budowa 

ścieżki rowerowej Macikowo-Wegiersk” przekazał koszt prac dodatkowych, który wyniósł 

44 796,43 zł. Przewodniczący nadmienił, iż decyzja została podjęta w dniu 2 sierpnia 2018 r.  

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przekazać do Pana Mariusza 

Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu prośbę o 

weryfikację  zjazdów, które zostały ujęte w kosztorysie.  

Pan Jacek Foksiński zwrócił się z pytaniem, kto był wykonawcą projektu, Gmina 

Golub-Dobrzyń czy Powiat Golubsko-Dobrzyński. Przewodniczący Zarządu udzielił 

odpowiedzi,  

iż wykonawcą projektu była Gmina Golub-Dobrzyń. 

Pan Jacek Foksiński zaproponował, aby po weryfikacji, zaprosić Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu na posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu zwróci się do Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o weryfikację zjazdów ujętych w 

całkowitym koszcie prac dodatkowych. 

Ad.7.5. 

Kolejno Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy 

Golub-Dobrzyń złożył pismo, przekazując wnioski członków Komisji rolnictwa, ochrony 

środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń. Jako pierwsze 

Przewodniczący odczytał wnioski złożone przez Pana Ryszarda Skrzynieckiego, które 

dotyczyły: 



a)  zainstalowania windy w budynku urzędu. Przewodniczący poinformował, iż 

należy zwrócić się do administratora budynku, tj. Burmistrza Miasta Golubia-

Dobrzynia; 

b) zainstalowania lamp przy chodniku przy ul. Brodnickiej. Przewodniczący Zarządu 

wyraził, iż w chwili obecnej nie posiada środków na zabezpieczenie realizacji  

ww. przedsięwzięcia. W kwestii usunięcia drzew sprawa może zostać przekazana 

dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie zwrócił 

się  

do Zarządu, czy przychylają się do jego propozycji. Członkowie Zarządu nie 

wnieśli uwag. 

c) zmiany znaku Mokry Las na Mokrylas. Przewodniczący zaproponował, aby 

wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na 

zlecenie zmiany znaku drogowego. 

d) usunięcie zanieczyszczeń i wyrównanie terenu przy przystanku autobusowym  

w Nowejwsi. Pan Jacek Foksiński zwrócił uwagę, iż realizacja wniosku należy  

do właściwości Gminy. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z 

przedstawioną informacją przez Pana Jacka Foksińskiego, wniosek zostanie 

przekazany do Urzędu Gminy. 

e) usunięcie zatoczki autobusowej na łuku drogi w miejscowości Nowy Młyn. 

Przewodniczący poinformował, iż inwestycja ta wykonana została w ramach 

projektu,  

w związku z czym nie może zostać w chwili obecnej usunięta ze względu na 

trwałość projektu. Jednakże Pan Roman Mirowski zapytał, czy jest możliwość 

zamieszczenia ostrzeżenia o zatoczce autobusowej lub umieszczenia odblasków. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż prośba o zamieszczenie ostrzeżenia 

zostanie przekazana  

do Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

Kolejno zostały odczytane wnioski złożone przez Pana Tomasza Stefańskiego, które 

dotyczyły: 

a) ustawienia wiaty przystankowej w Handlowym Młynie. Przewodniczący 

poinformował, 

 iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami realizacja wniosku należy do 

właściwości Gminy, 

b) przejścia dla pieszych w Handlowym Młynie. Przewodniczący przekazał 

informację,  

iż prowadzono już wstępne rozmowy, dotyczące przejścia dla pieszych z 

Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. W związku z 

powyższym wniosek zostanie przekazany do Pana Mariusza Trojanowskiego 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w celu rozważenia 

możliwości realizacji, 

c) stałego monitoringu oraz naprawy mostku kamiennego. Przewodniczący Zarządu 

nadmienił. iż zobowiążemy Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 



Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do prowadzenia monitoringu oraz 

rozważenia ewentualnej naprawy. 

Kolejny wniosek, który został odczytany został złożony przez Pana Tomasza 

Sadakiewskiego w zakresie wycięcia i usunięcia krzaków przy drodze Słuchajskiej  

za wiatrakiem. Przewodniczący poinformował, iż przekazano już do realizacji Panu 

Mariuszowi Trojanowskiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu. 

Ostatni wniosek został złożony przez Pana Jana Bonieckiego w zakresie wycięcia  

i usunięcia krzaków przy drodze w kierunku Działynia. Przewodniczący 

poinformował,  

iż w tej kwestii również przekazano wniosek do realizacji Panu Mariuszowi 

Trojanowskiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.7.6. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Aleksandra 

Bogdańska Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-

Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o zaakceptowanie Rocznego Planu Pracy. Następnie zwrócił 

się z pytaniem do członków Zarządu, czy wnoszą ewentualne uwagi. Nikt z obecnych nie 

wniósł uwag, w związku z czym podjęto Uchwałę Nr 13/33/19 Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z dnia 7 marca 2019 r. 

Ad.7.7. 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Bydgoszczy wydała pozytywną opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok. 

Ad.7.8. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w latach 2019-2030. 

Ad.7.9. 

Przewodniczący Zarządu odczytał wniosek Pana Jana Bonieckiego 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń, który zwrócił się z prośba o udostępnienie informacji o 

inwestycjach wykonanych w latach 2014-2015. Kolejno przekazał informację, iż 

dokumentacja została już przekazana.  

Ad.7.10. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej przygotowuje przewodnik, którego koszt wynosi około 75 zł. Następnie wyraził 

swoja negatywną opinię, co do zakupu. Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu 

nadmienił, iż Starostwo posiada jeszcze własną publikację w formie albumu, zawierającą 

obszerne informacje o Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył propozycję zakupu dobrzyńskiej encyklopedii, 

pt. ,,Mea Terra Dobrinensis”.  

 



Ad.7.11. 

Jako ostatni punkt porządku obrad, Przewodniczący poinformował, iż Pani Kinga 

Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośba o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela na okres 12 miesięcy od 18 marca 2019 r. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Kinga Olejnik 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pomocy nauczyciela na okres 12 miesięcy od 18 marca 2019 r. 

Ad.7.12. 

Zgodnie z wcześniejszą informacja o wprowadzenie dodatkowych punktów, 

Przewodniczący odczytał treść pisma Pani Iwony Lewandowskiej Dyrektor Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, która przedłożyła projekt regulaminu 

organizacyjnego Placówki. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Nikt z 

obecnych nie zgłosił uwag, w związku z czym pozytywnie zaopiniowano regulamin 

organizacyjny oraz podjęto Uchwałę Nr 13/34/19 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

w sprawie Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem.  

Ad.7.13. 

 Kolejny punkt także dotyczył regulaminu organizacyjnego, który został 

złożony przez Panią Iwonę Lewandowską Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Przewodniczący Zarządu ponownie poprosił o zapoznanie się z dokumentacja oraz składanie 

ewentualnych uwag.  

Ad.7.14. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 25 lutego 2019 r. do tut. 

Starostwa wpłynęło pismo Pana Daniela Brożka Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

który zwrócił się z ponowna prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. W związku z przedłożeniem niezbędnej dokumentacji 

w celu przedstawienia prośby na posiedzeniu Zarządu Powiatu, Pan Daniel Brożek został 

poinformowany w dniu 5 marca 2019 r. o konieczności uzupełnienia wniosku o opinię 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz  Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie wyrażenia zgody  

na prowadzenie działalności terapii garncarskiej w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. 

Nadmienił także, iż do pismo otrzymała także do wiadomości Pani Małgorzata 

Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, 

która pismem z dnia 7 marca 2019 r. zwróciła uwagę, iż po uzyskaniu kompletnej 

dokumentacji konieczne jest podjęcie działań w celu wystosowania kolejnego wniosku  

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, o którym mowa w § 6 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.  



 Pani Danuta Brzoskowska zaproponowała, aby rozważyć możliwość zaproszenia Pana 

Daniela Brożka Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Komisję Zdrowia, Sportu  

i Turystyki. 

W związku z ustaleniami oraz pismem Pani Małgorzaty Badźmirowskiej, 

Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż zostanie udzielona odpowiedź, iż po uzyskaniu 

kompletnej dokumentacji konieczne jest podjęcie działań w celu wystosowania kolejnego 

wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, o którym mowa 

w § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r. Dodatkowo w odpowiedzi zostanie umieszczone 

przypomnienie, iż wniosek, który został złożony w 2018 roku został negatywnie 

zaopiniowany, w związku z czym nie może zostać wykorzystany w roku bieżącym. 

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 1500. 

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

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

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

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

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