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Protokół Nr 32/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 32. posiedzenie Zarządu Powiatu 

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu.  

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

nieobecne są Pani Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński oraz Pani Danuta 

Brzoskowska Członek Zarządu. 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie 32. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 31/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 25 lipca 2019 r.  

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019; 

5.2. w sprawie udzielenia Województwa Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na realizację zadania, pn. ,,Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-

Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”; 

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 konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Kowalewie Pomorskim i wyznaczenia jej przewodniczącego; 

6.2. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; 

6.3. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 

w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

6.4. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030; 

6.5.  w sprawie wyrażanie opinii w zakresie zaliczenia drogi położonej na terenie 

Gminy Golub-Dobrzyń do kategorii dróg gminnych; 
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6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Golubsko 

Dobrzyńskiego na 2019 rok. 

7. Sprawy różne 

7.1. ▀▀▀▀▀ – prośba o położenie progów zwalniających przy przejściu dla pieszych i 

przedszkolu przy ulicy Słuchajskiej; 

7.2.  Pan Konrad Cezary Łakomy – Kancelaria Casus Noster – wniosek  

o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem; 

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

7.4. ▀▀▀▀▀ – podziękowania; 

7.5. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

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

7.6. Pan Rafał Szynkiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 W Golubiu-

Dobrzyniu – kosztorys podziału i wyposażenia sal lekcyjnych; 

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

7.8. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wielgiem – prośba o środki finansowe; 

7.9. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – 

prośba o wyrażenie zgody na podjęcie działań mających na celu zaadoptowanie 

pomieszczeń. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Następnie poprosił o dodanie następujących punktów: 

1. Pani Beata Piskorska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – 

konsultacja projektu kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy  

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych 

przez powiaty w 2020 roku; 

2. Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – zapytanie, dotyczące 

możliwości utworzenia domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży; 

3. Pani Róża Kopaczewska – prośba o przygotowanie uchwały w celu partycypacji  

w kosztach inwestycji; 

Zarząd Powiatu zatwierdził porządek obrad, który po zmianach przedstawia się 

następująco: 

 

1. Otwarcie 32. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 31/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 25 lipca 2019 r.  

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019; 

5.2. w sprawie udzielenia Województwa Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na realizację zadania, pn. ,,Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-
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Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”; 

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 konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Kowalewie Pomorskim i wyznaczenia jej przewodniczącego; 

6.2. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; 

6.3. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 

w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

6.4. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030; 

6.5.  w sprawie wyrażanie opinii w zakresie zaliczenia drogi położonej na terenie 

Gminy Golub-Dobrzyń do kategorii dróg gminnych; 

6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2019 rok. 

7. Sprawy różne 

7.1. Pani Anna Kocińska – prośba o położenie progów zwalniających przy przejściu 

dla pieszych i przedszkolu przy ulicy Słuchajskiej; 

7.2.  Pan Konrad Cezary Łakomy – Kancelaria Casus Noster – wniosek  

o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem; 

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

7.4. Pani Krystyna Glińska – podziękowania; 

7.5. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

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

7.6. Pan Rafał Szynkiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 W Golubiu-

Dobrzyniu – kosztorys podziału i wyposażenia sal lekcyjnych; 

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

7.8. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wielgiem – prośba o środki finansowe; 

7.9. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – 

prośba o wyrażenie zgody na podjęcie działań mających na celu zaadoptowanie 

pomieszczeń; 

7.10. Pani Beata Piskorska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Toruniu – konsultacja projektu kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy 

na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych 

przez powiaty w 2020 roku; 

7.11. Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – zapytanie, dotyczące 

możliwości utworzenia domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży; 

7.12. Pani Róża Kopaczewska – prośba o przygotowanie uchwały w celu 

partycypacji w kosztach inwestycji; 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 
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Dodatkowo Przewodniczący Zarządu wniósł wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie 

art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w dniu 23 sierpnia 

2019 r., celem podjęcia następujących uchwał: 

1. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 

27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019; 

2. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na realizację zadania, pn. ,,Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-

Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”; 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2019 rok. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w dniu 23 sierpnia 2019 r. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 31/19 z dnia 25 lipca 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 31/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Golubiu-Dobrzyniu przygotowało projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

zmieniającej uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia  

27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w roku 2019. Następnie poprosił o zapoznanie się z projektem oraz zgłoszenie 

ewentualnych uwag lub pytań. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. 

W związku z powyższym, Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt zostanie 

przekazany do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 5.2.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany 

projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Województwu 

Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, 

pn. ,,Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą 

wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”. 

Dodał, iż kwota pomocy finansowej wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych 

zgłasza uwagi. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.  

W związku z powyższym, Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt zostanie 

przekazany do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
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Ad. 5.3.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawieniu projektu 

uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Zbigniewa Szyjkowskiego 

Skarbnika Powiatu. Skarbnik Powiatu poinformował, iż po stronie dochodów zwiększenie 

wynosi 389 833,75 zł i są to głównie  umowy z PFRON na przebudowę łazienek w Zespole 

Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej. Jest 

również zmiana między rozdziałami na Program Rodzina w Centrum, który realizuje 

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Po stronie wydatków 

zwiększenie wynosi 545 279,75 zł i są to głównie zmiany w formie dotacji dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 50.000,00 zł, program Portal Archiwisty, zmiany w 

oświacie w związku z likwidacją gimnazjów.  

Przewodniczący Zarządu podziękował za przedstawienie projektu oraz zwrócił się  

z pytaniem, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi, co do przedstawionego projektu. Nikt  

z obecnych nie zgłosił uwag. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem i nie wniósł uwag.  

Ad. 6.1.  

 Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż należy powołać komisję 

konkursową w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko 

dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim i wyznaczenia jej 

przewodniczącego. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w skład organu 

prowadzącego wprowadzić Panią Małgorzatę Piaskowską, która pełniłaby funkcję 

przewodniczącego komisji konkursowej, Panią Katarzynę Orłowską oraz Pana Krzysztofa 

Śmigielskiego. Natomiast w skład nadzoru pedagogicznego wchodzą następujące osoby: 

Anna Drogowska, Artur Matejuk, Marcin Walicki. Członkowie Zarządu przyjęli 

zaproponowany skład.  

W związku z powyższym, skład komisji przedstawia się następująco: 

1. Małgorzata Piaskowska – przedstawiciel organu prowadzącego, 

2. Katarzyna Orłowska - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3. Krzysztof Śmigielski - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4. Anna Drogowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5. Artur Matejuk - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6. Marcin Walicki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego 

kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim i wyznaczenia jej przewodniczącego. 

Ad. 6.2.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-
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Dobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dodał, iż projekt 

został przygotowany przez Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Golubiu-

Dobrzyniu. Poprosił o zapoznanie się z jego treścią oraz zgłaszanie ewentualnych uwag. Nikt 

z obecnych nie zgłosił uwag.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Ad. 6.3.  

 Przewodniczący Zarządu w kolejnym punkcie odczytał treść projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Po odczytaniu, Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych 

zgłasza uwagi. Uwag nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Ad. 6.4.  

 W kolejnym punkcie, Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano 

projekt uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030. Skarbnik Powiatu 

poinformował, iż sprawozdanie z wykonania budżetu przekazywane jest do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która wystawia stosowną opinię. Dodał, iż jest to dokument wymagany 

przepisami prawa.  

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030. 

Ad. 6.5.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Wójt Gminy Golub-Dobrzyń wystąpił  

do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi, oznaczonej 

numerem działki nr 467, położonej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości 

Białkowo, do kategorii dróg gminnych. Następnie dodał, iż nie ma przeciwwskazań  

do wyrażenia pozytywnej opinii. Zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Golub-

Dobrzyń do kategorii dróg gminnych. 
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Ad. 6.6.  

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego 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 zwiększenie po stronie dochodów wynosi 64.272,84 zł,  

co wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Są to zwiększenia z tytułu zakupu 

podręczników, komendy powiatowej Straży Pożarnej oraz świadczenia wychowawcze  

w rodzinach zastępczych. Po stronie wydatków zwiększenie opiewa na taką samą kwotę,  

tj. 64.272,84 zł. Są to zmiany wynikające z potrzeb tut. Starostwa, Powiatowego Nadzoru 

Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą 

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

Ad. 7.1.  

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo, którego wnioskodawca jest zbiorowy. Pismo 

dotyczy prośby położenia progów zwalniających przy przejściu dla pieszych i przedszkolu 

przy ulicy Słuchajskiej. Przewodniczący Zarządu dodał, iż pismo zostało przekazane do 

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu w celu analizy przedmiotowej prośby.  

Ad. 7.2.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 31 lipca 2019 

r. do tut. Starostwa wpłynęła petycja Pana Konrada Cezara Łakomego radcy prawnego, który 

wnosi o wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenie 

osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie Polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli 

naruszeń oraz ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki. Następnie wyjaśnił, 

iż petycja została skierowana już do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110 oraz dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508,  

§ 2160.  

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 6 sierpnia 2019 r. do tut. Starostwa 

wpłynęło pismo Pani ▀▀▀▀▀▀, która  wyraziła podziękowania pod adresem Szpitala 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. W piśmie wyrażono podziękowania za pomoc 

medyczną oraz troskliwą opiekę.  

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą  

o zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85508 planu  wydatków na łączną kwotę 
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49.772,00 zł. Dodał, iż zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie, powyższa kwota jest 

niezbędna na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego. Następnie 

zaproponował, aby wyrazić zgodę na zwiększenie planu wydatków. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki  

w rozdziale 85508 planu  wydatków na łączną kwotę 49.772,00 zł (słownie: czterdzieści 

dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100). 

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. wpłynęło pismo Pana 

Rafała Szynkiewicza Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, w którym 

przedstawiono kosztorys podziału i wyposażenia sal lekcyjnych. Dodał, iż prace remontowe 

typu malowanie, szpachlowanie ścian, wyburzenie ścianek zostały wykonane przez 

pracowników jednostki. Następnie Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby zatwierdzić 

przedstawiony kosztorys.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedstawiony przez Zespół Szkół Nr 2  

w Golubiu-Dobrzyniu kosztorys podziału i wyposażenia sal lekcyjnych. 

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

dotyczące zwiększenia dotacji celowej w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, rozdz. 85321, § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty 

parkingowej. Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza  

i specjalisty za okres I półrocza bieżącego roku. 

Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem zwróciła się z prośbą  

o wyrażenie zgody na przeznaczenie kwoty 25 zł miesięcznie ze środków dochodów 

własnych, które zostaną wykorzystane na zajęcia kulinarne z wychowankami. Następnie 

zaproponował, aby wyrazić zgodę na powyższą kwotę.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 25 zł miesięcznie ze środków 

dochodów własnych, które zostaną wykorzystane na zajęcia kulinarne z wychowankami. 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu 

Szkół w Kowalewie Pomorskim, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie 

działań mających na celu zaadaptowanie pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych 
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Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim na pracownię gastronomiczną. Następnie 

Przewodniczący Zarządu dodał, iż do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego zostanie 

przekazana prośba sprawdzenia pod kątem zakresu prac termomodernizacji.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wstępnie wyraził zgodę na podjęcie działań mających na celu 

zaadaptowanie pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim na pracownię gastronomiczną. Jednakże konieczne jest sprawdzenie zakresu prac 

z termomodernizacją budynku. 

Ad. 7.10. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęło pismo 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, dotyczące projektu kryteriów ustalania środków 

Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań 

realizowanych przez powiaty w 2020 roku. Dodał, iż zwrócono się z prośbą  

o wydanie opinii przez Zarząd Powiatu. W celu specjalistycznej analizy, pismo zostało 

przekazane do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący 

Zarządu odczytał odpowiedź, w której Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 

zaproponował pozytywne zaopiniowanie kryteriów programów.  

 Przewodniczący Zarządu wyraził swoja pozytywną opinię oraz zwrócił się z pytaniem, 

czy ktoś z obecnych ma inne zdanie. Nikt się nie zgłosił. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem Powiatowego Urzędu 

Pracy  

w Golubiu-Dobrzyniu pozytywnie zaopiniował przedstawione przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 roku. 

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Dorota Hass Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwróciła 

się z zapytaniem o możliwość utworzenia na terenie powiatu domu dla samotnych matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Następnie poinformował, iż pismo zostało wcześniej 

przekazane do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego tut. Starostwa. W przedmiotowym 

piśmie poinformowano, iż Powiat Golubsko-Dobrzyński nie dysponuje budynkiem, który 

mógłby zostać zaadaptowany na powyższy cel. 

Ad. 7.12. 

 W przedmiotowym punkcie, Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Róży 

Kopaczewskiej Zastępcy Burmistrza Golubia-Dobrzynia, w którym zgodnie z wcześniejszą 

deklaracją partycypacji w kosztach inwestycji ,,Przebudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką Nr 569 Golub-Dobrzyń – 
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Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń” wystąpiono z prośbą o przygotowanie 

stosownej uchwały.  

 Punkt zrealizowany w punkcie 5.2.  

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 1530. 

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

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

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

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

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