
Protokół Nr 30/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 22 lipca 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 30. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1500 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

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

frekwencja wynosi 100%. 

Ad. 3. 

Pan Przewodniczący dodał, iż po zatwierdzeniu zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu 

Powiatu wpłynęło pismo Pani Agnieszki Brzostowskiej Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w 

Golubiu-Dobrzyniu, które wnosi do punktu ,,Sprawy różne”. Przewodniczący Zarządu  

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 30. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 29/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 18 lipca 2019 r.  

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2019 rok 

6. Sprawy różne 

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

6.2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – przekazanie uchwały w 

sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu; 

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

odpowiedź w sprawie dofinansowania kursu prawa jazdy uczniom szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński; 

6.4. Pani Iwona Smużyńska – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o ponowne rozważenie możliwości 

wypłacenia rekompensat za potrącenie wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w 

akcji strajkowej; 

6.5. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba o 

zwiększenie udziału Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w udzielanej dotacji 

podmiotowej; 

6.6. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie w budżecie jednostki planu 

wydatków; 

6.7. Pan Zbigniew Dembiecki – Wiceprezes Zarządu B. Braun Avitum Poland – 

informacja sprawie dalszej współpracy; 

6.8. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie budżetu jednostki. 



7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Porządek obrad 30. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 29/19 z dnia 18 lipca 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 29/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał treść projektu uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim. Po odczytaniu treści, Przewodniczący 

Zarządu zapytał czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi, co do przedstawionego projektu. 

Pan Jacek Foksiński zapytał, gdzie będzie mieścić się Szkoła. 

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż na chwilę obecną Szkoła będzie mieścić się  

w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej  

I Stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

Ad. 5.2. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej 

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

Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, iż dochody oraz wydatki opiewają na kwotę 

80.946,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego. Zmiany nastąpiły w rozdziale 75411, gdzie zwiększono plan dotacji celowej dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Zwiększenie 

nastąpiło także z tytułu świadczeń rodzinnych dla dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Po stronie wydatków zwiększono wydatki w związku z decyzją 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. Nastąpiło także przesunięcie kwoty 20.000,00 zł między paragrafami w związku z 

działalnością Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Pan Zbigniew Szyjkowski dodał, iż 

wszelkie zmiany budżetu zostały omówione w uzasadnieniu projektu uchwały. 

Przewodniczący Zarządu podziękował za omówienie projektu oraz zapytał, czy ktoś wnosi 

uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającą  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

 



Ad. 6.1. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 12 lipca 2019 

r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Bydgoszczy, dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dz. 855 – Rodzina. Dodał, iż zmiany te zostały już 

uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu. 

Ad. 6.2. 

 Następnie odczytał informację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, 

dotyczącą opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński. Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem. 

 Przewodniczący dodał, iż w dniu dzisiejszym podjęto działania w celu ogłoszenia 

przetargu na procedury kredytowe.  

Ad. 6.3. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Małgorzata 

Piaskowska przygotowała pisemną informację o liczbie uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński i uprawnionych do skorzystania z 

dofinansowania kursu prawa jazdy kat. B. 

Poinformował, iż uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu 

Szkół w Kowalewie Pomorskim skorzystali z możliwości, którą dał im udział w Projekcie, 

pn. ,,Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” i ukończyli kurs prawa 

jazdy. Liczba uczniów, która kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania to 105 uczniów 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z przygotowaną informacją, kwota 

dofinansowania przy liczbie 105 uczniów oraz zróżnicowania dofinansowania względem 

średniej ocen wyniosłaby około 85 000,00 zł.  

Pan Jacek Foksiński zaproponował, aby w obecnym roku szkolnym wprowadzić 

dofinansowanie w równej wysokości dla wszystkich uczniów. Dodał, iż dofinansowanie 

uwzględnione średnią ocen może zostać wprowadzone po wcześniejszym poinformowaniu 

uczniów, iż ich wyniki nauki mogą mieć wpływ na wysokość otrzymania dofinansowania na 

kurs prawo jazdy. Dodał, iż będzie to motywacją do uzyskania wyższego dofinansowania. 

Pan Roman Mirowski zaproponował, aby w bieżącym roku szkolnym udzielić 

dofinansowania w wysokości 50% dla wszystkich, uprawnionych do skorzystania z 

dofinansowania uczniów. 

Pani Danuta Malecka nadmieniła, iż uzależnienie wysokości dofinansowania od 

średniej ocen będzie pewną motywacją do zdobywania lepszych wyników w nauce.   

Pani Danuta Brzoskowska dodała, iż uczniowie mają możliwość udziału w 

konkursach, olimpiadach, które podnoszą ich wyniki w nauce.  

Przewodniczący Zarządu podsumował przedstawione propozycje: 

- rok szkolny 2019/2020 – dofinansowanie w wysokości 50% dla wszystkich 

uprawnionych uczniów, 

- rok szkolny 2020/2021 – wysokość dofinansowania na kurs prawo jazdy uzależniona 

od średniej ocen. 

Następnie zapytał, kto z obecnych osób jest za przedstawioną propozycją. 

Pani Wicestarosta zaproponowała, aby rozważyć propozycję udzielenia dofinansowania od 

roku szkolnego 2020/2021. Jednakże Członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi, iż chcieliby, 

aby dofinansowanie zostało udzielone od bieżącego roku szkolnego. 

 

 



Decyzja Zarządu: 

 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kursu prawo jazdy kat. B 

dla wszystkich uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu w wysokości 50% w roku szkolnym 2019/2020. Natomiast w roku szkolnym 

2020/2021 dofinansowanie do kursu będzie udzielane z uwzględnieniem średniej ocen. 

Przewodniczący Zarządu dodał, iż informacja ta zostanie przekazana do dyrektora szkoły. 

Ad. 6.4. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 16 lipca 2019 

r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Pani Iwony Smużyńskiej Prezes Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o ponowne 

rozpatrzenie możliwości wypłacenia rekompensat za potrącenie wynagrodzeń pracownikom 

biorącym udział w akcji strajkowej.  

 Pan Jacek Foksiński nadmienił, iż nie ma podstaw prawnych do wypłaty rekompensat. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby udzielić odpowiedzi, iż Zarząd Powiatu 

podtrzymuje decyzję o niewypłacaniu rekompensat za potrącenie wynagrodzeń. 

Decyzja Zarządu: 

 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, iż nie zostaną wypłacone rekompensaty 

za potrącenia wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w akcji strajkowej.  

Ad. 6.5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta 

Golubia-Dobrzynia zwrócił się z prośbą o zwiększenie udziału Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w udzielanej dotacji podmiotowej, udzielanej na funkcjonowanie Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Skarbnik Powiatu dodał, iż zgodnie z prośbą sprawdził wysokość dotacji udzielanej 

przez inne powiaty. W Powiecie Toruńskim dotacji wynosi 92.000,00 zł, Brodnickim 

63.655,00 zł, Wąbrzeskim 72.00,00 zł, Lipnowski 11.000,00 zł, Rypiński 50.000,00 zł. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby zwiększyć dotację o 2,2%. W związku z 

tym kwota dotacji w roku 2020 będzie wynosić 85.000,00 zł.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd podjął decyzję o przyjęciu propozycji podniesienia dotacji o 2,2% z 

przeznaczeniem na  

na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Ad. 6.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma Pani Małgorzaty Badźmirowskiej 

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

się z prośbą o zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85595 planu wydatków na 

łączną kwotę 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). Następnie 

zaproponował, aby wyrazić zgodę na zwiększenie budżetu jednostki. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85595 

planu wydatków na łączną kwotę 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 

00/100). 

 



Ad. 6.7. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przeprowadził spotkanie, podczas którego 

odbyła się rozmowa o dalszej współpracy z B. Braun Avitum Polska. Dodał, iż w trakcie 

rozmowy ustalono wstępne warunki, dzięki którym kwota z tytułu czynszu za okres roczny 

wyniosłaby 120.000,00 zł netto więcej.  Poza tym wpłynęłaby darowizna w kwocie 

350.000,00 zł z przeznaczeniem na Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby zatwierdzić wstępnie przedstawionych 

warunków. Następnie dodał, iż umowa zostałaby przygotowana przez Wydział Prawny tut. 

Starostwa. 

 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wstępnym zatwierdzeniu przedstawionych 

warunków. Umowa zostanie przygotowana przez Wydział Prawny tut. Starostwa. 

Ad. 6.8. 

 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Agnieszki 

Brzostowskiej Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z 

prośbą o zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o kwotę 25 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100). Zgodnie z pismem kwota ta zostanie 

wykorzystana na podział auli nr 2 w budynku B na trzy sale lekcyjne oraz ich wyposażenie.  

 Pani Wicestarosta dodała, iż trzy sale pomogłyby w częściowej likwidacji zajęć, które 

w chwili obecnej muszą odbywać się z podziałem na grupy. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby udzielić wstępnej akceptacji, jednakże 

konieczne jest przedstawienie kosztorysu podziału i wyposażenia sali. 

 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

Ad. 7. 

 Przewodniczący Zarządu po odczytaniu wszystkich wniosków poinformował o 

możliwości złożenia wolnych wniosków. Pan Jacek Foksiński Członek Zarządu zgłosił trzy 

wnioski. Pierwszy z nich dotyczył drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny 

Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Poprosił o wzmocnienie krawędzi drogi, co ułatwi mijanie 

się dwóch pojazdów. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż porozmawia w tej kwestii z 

Panem Mariuszem Trojanowskim Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu. 

Kolejny wniosek dotyczył wykonywania remontów dróg. Zwrócił się z prośbą, aby nie 

używać sprysku przy usuwaniu powstałych dziur na drogach, które powstały niedawno. Jako 

przykład Pan Jacek Foksińki podał drogę z Golubia-Dobrzynia do Dulska. Przewodniczący 

Zarządu poinformował, iż w rozmowie z Panem Mariuszem Trojanowskim, przekaże także 

przedmiotowy wniosek.    

Ostatni zgłoszony wniosek, dotyczył prośby zgłoszenia potrzeby postawienia znaku STOP   

na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową w Szafarni. Przewodniczący Zarządu 

poinformował, iż informacja zostanie przekazana do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

 

 

 

 



Ad. 8. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1615. 

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 


