
Protokół Nr 33/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 33. 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 frekwencja wynosi 100%.  

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

poprosił o dodanie jednego punktu do ,,Spraw różnych: 

1. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – pismo dotyczące 

realizacji zadania, pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej” 

Zarząd wyraził zgodę na dodanie punktu, w związku z tym porządek obrad przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie 33. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 32. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu  

19 sierpnia 2019 r. 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego, a także do zawarcia umowy z Wykonawcą 

wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu; 

5.2.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim; 

5.3. w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Sypkowi stanowiska dyrektora 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim; 

5.4. w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Sypka ze stanowiska dyrektora Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.  

6. Sprawy różne 

6.1. Pani Alicja Szczerbiak – Prezes Studenckiego Koła Naukowego Onkoma – 

propozycja współpracy; 

6.2. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pracownika; 

6.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmniejszenie planu dotacji celowych; 

6.4. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie zmian organizacyjnych  

w jednostce; 

6.5. Pan Konrad Cezary Łakomy – Radca prawny – uzupełnienie złożonej petycji; 

6.6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – przeniesienia planu dotacji między 

rozdziałami; 

6.7. Pani Katarzyna Orłowska – Sekretarz Powiatu – prośba o wskazanie 



planowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych; 

6.8. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Nieruchomościami – wniosek w sprawie wyrażenia zgody  

na lokalizację telekomunikacyjnej linii kablowej; 

6.9. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – pismo 

dotyczące realizacji zadania, pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej”. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek obrad 33. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 32/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 32/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a także do zawarcia umowy z Wykonawcą 

wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu został przygotowany przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi, 

co do przedmiotowego projektu. Uwag nie zgłoszono. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, a także do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym  

w drodze przeprowadzonego przetargu. 

Ad. 5.2. 

 Następnie Przewodniczący Zarządu odczytał projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. Po odczytaniu treści, 

poinformował  

o możliwości składania uwag lub pytań. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

 

 



Ad. 5.3. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi 

Sypkowi stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Panu Krzysztofowi Sypkowi stanowiska dyrektora 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

 Ad. 5.4. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Sypka ze stanowiska 

dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Projekt ten został 

utworzony w związku z pismem złożonym przez Pana Krzysztofa Sypka, który w związku z 

objęciem stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim, zwrócił się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie rezygnacji z funkcji dyrektora 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Sypka ze stanowiska dyrektora 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęła wiadomość mailowa  

od Studenckiego Koła Naukowego Onkoma, w której zaproponowano współpracę przy 

programie profilaktyki czerniaka. Następnie zaproponował, aby przekazać wiadomość  

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

Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim z prośbą  

o bezpośredni kontakt w celu podjęcia ewentualnej współpracy. Członkowie Zarządu 

przychylili się do przedstawionej propozycji. 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony Lewandowskiej Dyrektor 

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, która zwróciła się z prośbą  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku pracownika gospodarczego. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie osoby na stanowisku pracownika 

gospodarczego w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem. 

 



 

Ad. 6.3. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, dotyczące zmniejszenia dotacji celowych w dz. 750 – Administracja 

publiczna, rozdz. 75045, § 2110 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji  

na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  

Ad. 6.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik 

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

o wyrażenie zgody na dokonanie zmian organizacyjnych w jednostce, polegających  

na wyłączeniu ze struktury organizacyjnej powiatowego zespołu do spraw orzekania  

o niepełnosprawności.  

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę od 2020 roku ze względu 

na konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych.  

Ad. 6.5. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Konrad 

Cezary Łakomy uzupełnił złożoną wcześniej petycję. Uzupełnienie zostało wysłane drogą 

elektroniczną. Wyjaśnił, iż regulacje wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych 

powiatowych. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż informacja ta została przekazana do 

Biura Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 6.6. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego o przeniesieniu planu dotacji miedzy rozdziałami w dz. 855, poprzez 

zmniejszenie rozdz. 85595, § 2110 oraz zwiększenie rozdz. 85510, § 2160.  

Ad. 6.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Katarzyny Orłowskiej Sekretarz 

Powiatu, dotyczące Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. Poproszono o wskazanie planowanych środków finansowych na 

realizację zadań publicznych objętych Programem. Dodatkowo w przedmiotowym piśmie 

zaproponowano dodanie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. Przewodniczący Zarządu zaproponował pozostawienie kwoty 

20.000,00 zł. Jednakże zaznaczył, iż należy przeanalizować cel, na który zostaną one 

przekazane. Nadmienił, iż chciałby przekazać wyższą kwotę na wydarzenie  

o charakterze kulturalnym, które będzie promocją Powiatu. Dodał, iż propozycją  

do rozparzenia jest  letni koncert muzyki poważnej, symfonicznej lub filmowej. Koncert ten 

byłby innym wydarzeniem niż dotychczasowe. Pani Wicestarosta zaproponowała, aby był to 

koncert noworoczny. 

Przewodniczący Zarządu podsumował, iż w chwili obecnej ustala się, iż kwota będzie 

wynosić 20.000,00 zł oraz dodaje się punkt zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Rozmowy o przeznaczeniu środków będą 

przeprowadzane na kolejnych posiedzeniach Zarządu Powiatu.  



 

Ad. 6.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Emilii Piotrowskiej Zastępcy 

Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące przekazania wniosku w sprawie wyrażenia 

zgody na lokalizację telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej, podziemnej  

i kanalizacyjnej teletechnicznej. W piśmie wyjaśniono, iż Zarząd Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu po zapoznaniu się z projektem wyraził zgodę na umieszczenie 

przedmiotowej linii. Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi,  

co do umieszczenia linii. Nikt z obecnych nie wniósł uwag. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację telekomunikacyjnej linii kablowej 

napowietrznej, podziemnej i kanalizacyjnej teletechnicznej  na działce 107/1 obręb Nowa 

Wieś, gmina Ciechocin w ciągu drogi powiatowej 2121C relacji Ciechocin-Świętosław  

w związku opracowaniem projektu ,,Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu”. 

Ad. 6.9. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza 

Piątkowskiego Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, dotyczące realizacji zadania,  

pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Sokołowskiej”. Zwrócono się z prośbą o przejęcie  

od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2127C w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Sokołowska)  

w związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnej.  

Przewodniczący Zarządu dodał, iż pismo zostało przekazane do Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 7. 

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. 8.  

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  ……………………………… 

 

Sporządziła: Emilia Pęcak 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 


