
Protokół Nr 28/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 12 lipca 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 28. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1500 otworzyła i prowadziła Pani Danuta Malecka 

Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński.  

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, stwierdzono, iż 

nieobecny jest Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu Powiatu.   

Ad. 3. 

Pani Wicestarosta dodała, iż po zatwierdzeniu zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu 

Powiatu wpłynęły dwa pisma, które wnosi do punktu ,,Sprawy różne”. Wicestarosta 

zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 28. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 1 lipca 2019 r.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

5.1. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim 

filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu; 

5.2. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kowalewie 

Pomorskim; 

5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków i podziału środków na 

jednorazowe stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński; 

6.2. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

jednorazowe stypendia dla uczniów w roku 2019. 

7. Sprawy różne 

7.1. Pan Marek Łukaszyk – Prezes Zarządu Braun Avitum Poland Sp. z o.o. – 

przedłużenie umowy dzierżawy; 

7.2. Pani Natalia Wieczorek – Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Grójcu – uchwała w sprawie sytuacji szpitali 

powiatowych oraz prośba o interwencję w sprawie podtrzymania podstawowej 

działalności szpitali; 

7.3. Pani Natalia Wieczorek – Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Grójcu – prośba o ewentualne podjęcie uchwały w 

sprawie sytuacji szpitali powiatowych; 

7.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych; 



7.5. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na 

zatrudnienie pracownika w formie prac interwencyjnych; 

7.6.  Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – wnioski 

zgłoszone podczas Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 28. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 27/19 z dnia 1 lipca 2019 r. przedstawiła Pani Wicestarosta  

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

Protokół Nr 27/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Pani Wicestarosta odczytała treść uzasadnienia Uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia w Kowalewie 

Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie 

zapytała, czy ktoś z obecnych ma uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu. Nikt z 

obecnych nie zgłosił uwag. W związku z powyższym Pani Wicestarosta poinformowała, iż 

projekt zostanie przekazany do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 5.2. 

 W kolejnym punkcie Pani Wicestarosta poinformowała, iż przygotowano projekt 

uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim. Następnie zapytała, czy ktoś z obecnych 

wnosi uwagi, co do projektu uchwały. Nikt z obecnych nie wniósł uwag. Projekt uchwały 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej 

I Stopnia w Kowalewie Pomorskim zostanie przekazany do Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

Ad. 5.3. 

 Pani Wicestarosta poprosiła Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o 

przedstawienie  projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej 

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

 Pan Zbigniew Szyjkowski odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały. Dodał 

także, iż dochody i wydatki opiewają na taką samą kwotę, tj. 398.985, 68 zł. 

Pani Wicestarosta podziękowała za przedstawienie projektu uchwały. 

Ad. 6.1. 

 Następnie Pani Wicestarosta poinformowała, iż Wydział Oświaty i Zdrowia 

przygotował projekt uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie 

powołania Komisji do rozpatrywania wniosków i podziału środków na jednorazowe 

stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 



publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Zaproponowała, aby w skład 

komisji wchodziły następujące osoby: 

- Katarzyna Orłowska, 

- Barbara Jarmuła, 

- Zbigniew Szyjkowski, 

- Małgorzata Piaskowska. 

Zarząd Powiatu zatwierdził skład osobowy komisji, nie wnosząc zmian. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków i podziału 

środków na jednorazowe stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie 

uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. 

Pan Jacek Foksiński ponownie zgłosił prośbę o przeanalizowanie możliwości przyznania 

dofinansowania na kurs kat. B dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Golubsko-Dobrzyński. Pani Wicestarosta odpowiedziała, iż temat ten zostanie 

poruszony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, ponieważ przygotowano wstępne 

informacje potrzebne do ustalenia wysokości dofinansowania, jednakże rozpatrywane są w 

chwili obecnej różne możliwości rozłożenia kwot.  

Ad. 6.2. 

 Następnie Pani Wicestarosta poinformowała, iż Wydział Oświaty i Zdrowia 

przygotował także projekt uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie 

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe stypendia dla 

uczniów w roku 2019. Poinformowała także, iż ogólna kwota przeznaczona na jednorazowe 

stypendia to 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe kwoty 

zostały naniesione na projekt uchwały. Najwyższa kwota to 1200,00 zł (tysiąc dwieście 

złotych 00/100), natomiast najniższa to 400,00 zł (czterysta złotych 00/100). 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych  

na jednorazowe stypendia dla uczniów w roku 2019. 

 Zaproponowano także, aby przeanalizować możliwość przekazania jednorazowych 

stypendiów dla uczniów promujących Powiat Golubsko-Dobrzyński, a nie uczęszczających 

do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.  

Ad. 7.1. 

 W kolejnym punkcie Pani Wicestarosta poinformowała, iż w dniu 3 lipca 2019 r.  

do tut. Starostwa wpłynęło pismo Pana Marka Łukaszyka Prezesa Zarządu B. Braun Avitum 

Poland Sp. z o.o., dotyczące dalszej współpracy. Pani Wicestarosta dodała, iż w 

przedmiotowej sprawie odbyło się już spotkanie, podczas którego podjęto wstępne decyzje. 

Jednakże ostateczne kwoty oraz okres umowy dzierżawy zostaną ustalone  



w późniejszym terminie. Według wstępnych ustaleń kwota czynszu wzrośnie o 120.000,00 zł 

(sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto. Dodatkowo Powiat otrzymałby jednorazową 

darowiznę w kwocie 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Ad. 7.2., 7.3. 

 W kolejnym punkcie Pani Wicestarosta poinformowała, iż Starosta Grójecki zwrócił 

się z prośbą o poparcie poruszonej sprawy w zakresie sytuacji szpitali powiatowych. 

Starostwo Powiatowe w Grójcu przesłało także Uchwałę Nr XI/70/2019 Rady Powiatu 

Grójeckiego w sprawie sytuacji szpitali powiatowych, zwracając się z prośbą o podjęcie 

podobnej uchwały. 

 Pani Wicestarosta zaproponowała, aby wyrazić poparcie oraz podjąć podobną 

uchwałę. Członkowie Zarządu również wyrazili chęć podjęcia uchwały.  

W związku z powyższym przedmiotowa sprawa zostanie przekazana do Wydziału 

Oświaty i Zdrowia w celu przygotowania projektu stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

Ad. 7.4. 

 W kolejnym punkcie Pani Wicestarosta odczytała decyzję Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110.  

Ad. 7.5. 

 W kolejnym punkcie Pani Wicestarosta odczytała treść pisma Pani Aleksandry 

Bogdańskiej, która zwróciła się z prośbą o zatrudnienie pracownika w formie prac 

interwencyjnych na stanowisko kucharki.  

 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika w formie prac interwencyjnych na 

stanowisko kucharki. 

Ad. 7.6. 

 W ostatnim punkcie Pani Wicestarosta odczytała treść pisma Pana Jacka Żurawskiego 

Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, który przekazał wnioski zgłoszone podczas Sesji 

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Następnie poinformowała, iż dwa pierwsze 

wnioski, tj. naprawa chodnika w miejscowości Wielkie Rychnowo oraz wykoszenie poboczy i 

krzewów na terenie Mlewca, zostały już przekazane Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych 

w Golubiu-Dobrzyniu. W kwestii utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest w tej 

chwili niemożliwa ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu i konieczność 

zabezpieczenia w budżecie środków na zakończenie inwestycji związanej z Oddziałem 

Chorób Płuc i Gruźlicy. 

Ad. 8. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Pani Wicestarosta poinformowała o możliwości 

złożenia wniosków.  



Pan Roman Mirowski zwrócił się z pytaniem odnośnie audytu w Szpitalu 

Powiatowym w Golubiu- Dobrzyniu. Zwrócił się z pytaniem, kiedy jest zaplanowane 

zakończenie audytu. 

Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu poinformowała, iż istnieje możliwość 

spotkania się z audytorem. Pan Jacek Foksiński zaproponował, aby zaprosić audytora na 

posiedzenie Zarządu Powiatu.  

Pani Katarzyna Orłowska poinformowała, iż skontaktuje się z audytorem oraz umówi 

termin spotkania. 

Pani Wicestarosta poinformowała, iż istnieje konieczność zwołania Sesji Rady 

Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Członkowie Zarządu 

zaproponowali termin 22 maja 2019 roku. 

Pani Wicestarosta zapytała, czy ktoś z obecnych zgłasza kolejne wolne wnioski. Nikt z 

obecnych nie zgłosił wniosku, w związku z tym zakończyła posiedzenie. 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1525. 

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 

 

 

  

 

 


