
Protokół Nr 35/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 10 października 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 35. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 otworzył  i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu.  

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż frekwencja wynosi 100%.  

Ad. 3. 

Przewodniczący poinformował o możliwości zmiany porządku obrad. Następnie 

poprosił o dodanie punktów: 

1. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wycofanie pisma; 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – prośba o podanie informacji; 

3. Temat subwencji oświatowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

4. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 

informacja o zmianach kadrowych; 

5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – kwartalne 

sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych. 

Porządek obrad po zaakceptowaniu przez członków Zarządu, przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie 35. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr 34/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w 

dniu 18 września 2019 r. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od 

jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących dotychczas 

własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania; 

5.3. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020” 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 



6.1.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 

społecznych projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz przyjęcia projektu Programu 

uwzględniającego wyniki konsultacji. 

7. Sprawy różne 

7.1. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o rozważenie możliwości wsparcia finansowego poprzez 

Fundusz Wsparcia Policji oraz ujęcie jednostki w palnie budżetu na 2020 r., 

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

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

7.4. Stefan Borkowicz – Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego – prośba o dofinansowanie; 

7.5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja, dotycząca dotacji na prowadzenie 

ponadgminnych domów pomocy społecznej; 

7.6. Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie planu wydatków; 

7.7. Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim – Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 

września 2019 roku w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt 2 lit ,,b” rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej; 

7.8. Pani Sylwia Foksińska -  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Golubiu-Dobrzyniu – przesunięcia w budżecie na 2019 rok Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu; 

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

7.10. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Golubiu-Dobrzyniu - ,,Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu golubsko-

dobrzyńskiego w I półroczu 2019 roku”; 

7.11. Anna Lebowska – Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – 

informacja w sprawie likwidacji słupków blokujących przejazd przez ul.. Dr Jerzego 

Gerarda Koppa w kierunku Osiedla Panorama; 

7.12. Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – przekazanie 

informacji o negatywnym zaopiniowaniu wniosku; 

7.13. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie oraz zmniejszenie planu 

dotacji; 

7.14. Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej – oferta na wykonywanie 

audytu wewnętrznego; 

7.15. Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Kowalewie Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na zakup mebli; 

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

– prośba o przeanalizowanie zakupu/remontu pieca gazowego; 

7.17. Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o zabezpieczenie w budżecie szkoły na rok 2020 środków finansowych na 



wykonanie niezbędnych remontów i inwestycji; 

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

informacja o stanie realizacji zadań oświatowych; 

7.19. Daniel Brożek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału 

Okręgowego Toruń – przekazanie pisma skierowanego do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, zawierające wyjaśnienia; 

7.20. Michał Piotrowicz – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Golubiu-Dobrzyniu – informacja o zadłużenia Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w 

Golubiu-Dobrzyniu; 

7.21. Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie przeniesień między 

paragrafami i rozdziałami w budżecie jednostki; 

7.22. Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

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

wydatków; 

7.23. Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

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

wydatków; 

7.24. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła Miejskiego Drwęca – 

prośba o zakup lornetki termowizyjnej dla Społecznej Straży Rybackiej; 

7.25. Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – przekazanie prośby o 

przeanalizowanie możliwości wybudowania chodnika na odcinku drogi gminnej 

graniczącej z osiedlem do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lisewa; 

7.26. Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – przekazanie 

informacji o opracowaniu rankingu kolejnych dróg powiatowych do modernizacji; 

7.27. Andrzej Okruciński – Wójt Gminy Ciechocin – przekazanie wniosku według 

właściwości, dotyczącego prośby o dofinansowanie przewozu dzieci autokarem; 

7.28.  Paweł Szrot – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 

informacja o złożonej prośbie o przyznanie środków finansowych na zakup sprzętu 

medycznego; 

7.29. Iwona Smużyńska – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 

Golubiu-Dobrzyniu – wniosek o zaplanowanie środków finansowych; 

7.30. Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Kowalewie Pomorskim – prośba o kontynuację zatrudnienia pracownika na 

stanowisku pomoc administracyjna; 

7.31. Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Kowalewie Pomorskim - prośba o kontynuację zatrudnienia pracownika na 

stanowisku pomoc administracyjna; 

7.32. Rafał Weber – Minister Infrastruktury – informacja, dotycząca rezerwy 

subwencji ogólnej; 

7.33. Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – informacja o przyznanych środkach Funduszy Pracy; 

7.34. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmniejszenie dotacji celowych; 



7.35. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wycofanie pisma; 

7.36. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – prośba o podanie informacji; 

7.37. Temat subwencji oświatowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

7.38. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 

informacja o zmianach kadrowych; 

7.39. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – kwartalne 

sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek obrad 35. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 34/19 z dnia 18 września 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 34/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z ustaleniami na posiedzeniach 

komisji, został zmieniony projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 

sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących dotychczas własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. Bonifikata przedstawia się następująco: 

1) 99% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym 

nastąpiło przekształcenie; 

2) 85% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu; 

3) 75% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 

przekształceniu; 

4) 65% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu; 

5) 55% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu; 

6) 45% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu; 

7) 35% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w siódmym roku po 

przekształceniu; 

8) 25% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w ósmym roku po 

przekształceniu; 

9) 15% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w dziewiątym roku 

po przekształceniu; 



Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu uchwały. Nikt z obecnych 

nie zgłosił uwag. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż  projekt zostanie przekazany do 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

 Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wyjaśnił, iż dodaje się jeden punkt, dotyczący 

złożenia wniosku o dodatkową dotację z tytułu uzyskania przez ucznia świadectwa 

dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Następnie dodał, iż 

wniosek ten stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

Ad. 5.3. 

Przewodniczący Zarządu w kolejnym punkcie poinformował, iż przygotowany został 

projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

Następnie wyjaśnił, iż jest to Program, który zostaje opracowywany co roku. Dodał także, iż 

kwota przeznaczona na ten cel to 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

 

Ad. 6.1. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż d przyjętego 

„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020” zostały wcześniej ogłoszone konsultacje społeczne. Pani Katarzyna Orłowska 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła się do 

konsultacji. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął  uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 

społecznych projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 



publicznego na rok 2020” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki 

konsultacji. 

Ad. 7.1. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Dariusza 

Borowca Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą 

o rozważenie możliwości wsparcia finansowego poprzez Fundusz Wsparcia Policji oraz 

ujęcie jednostki w planie budżetu na rok 2020. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby kwestia udzielenia wsparcia 

finansowego w 2020 roku była rozważana w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie 

konkretnego celu. Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej propozycji. 

Ad. 7.2. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 

85203, § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi.  

Ad. 7.3. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 

zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510, § 2160 z 

przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 

zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.   

Ad. 7.4. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 20 października br. wpłynęło pismo 

Pana Stefana Borkowicza Prezesa Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, 

który zwrócił się z prośba o ufundowanie nagród, floo lub partycypację w kosztach 

organizacji kolejnej edycji Golubskiego Hubertusa. Dodał, iż ze względu na krótki termin 

Oddział PTTTK został poinformowany o możliwości złożenia wniosku o przyznanie 

patronatu honorowego Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, dzięki któremu będzie możliwość 

uzyskania  dofinansowania.  

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

dotyczące zwiększenia dotacji dla powiatu, który prowadzi lub zleca prowadzenie 

ponadgminnych domów pomocy społecznej. Zgodnie z informacją należna dotacja na 2019 

rok 371.076,00 zł + zwiększenie należnej dotacji o 37.000,00 zł daje budżet w kwocie 

408.076,00 zł.  

 

 



Ad. 7.6. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

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

wyrażenie zgody na zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85510 planu wydatków na 

łączną kwotę 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki w 

rozdziale 85510 planu wydatków na łączną kwotę 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 

złotych 00/100). 

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał stanowisko Rady Powiatu Nowodworskiego w 

sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt 2 lit. ,,b” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Pani Katarzyna Orłowska 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż zwróciła się z prośbą do Pani Magdaleny 

Zygnarowskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu o przygotowanie 

opinii.  

Ad. 7.8. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Sylwii 

Foksińskiej Powiatowego Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, która 

zwróciła się z prośbą o dokonanie przesunięć w budżecie na 2019 rok. Następnie poprosił o 

zapoznanie się z przedstawioną przez jednostkę propozycją przesunięć. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu zgodnie z 

propozycją przedstawioną przez jednostkę. 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o 

kwotę 123.295,00 zł na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki 

związane z zatrudnieniem pracowników.  

Ad. 7.10. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Iwona 

Malinowska Państwowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu złożyła raport ,,Stan 

sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu golubsko-dobrzyńskiego w I półroczu 2019 

roku”.  



Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym raportem i nie wniósł uwag. 

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Lebowskiej Kierownik Wydziału 

Komunikacji, Transportu i Dróg, która złożyła wyjaśnienia dotyczące wniosku Burmistrza 

Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie likwidacji słupków blokujących przejazd przez ul. Dr. 

Jerzego Gerarda Koppa w kierunku Osiedla Panorama. Dodał, iż kolejny punkt porządku 

obrad dotyczy tej samej sprawy. Mianowicie, członkowie Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jednogłośnie 

negatywnie zaopiniowali wniosek o likwidację słupków i otwarcie ulicy Dr. Jerzego Gerarda 

Koppa dla przejazdu samochodów osobowych. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przekazać przedmiotową drogę na rzecz 

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.  

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do przedstawionej propozycji. 

Decyzja Zarządu 

Zarząd Powiatu podczas posiedzenia wypracował propozycję nieodpłatnego 

przekazania przedmiotowej drogi na rzecz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.  

 

Ad. 7.12. 

 Zrealizowano w punkcie 7.11. 

Ad. 7.13. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych w : 

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110, 

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, § 2110, 

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, § 2110, 

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2110 

oraz zmniejszenia planu dotacji w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, §2010. 

Ad. 7.14. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 1 października 2019 r. do tut. 

Starostwa wpłynęła oferta wykonywania audytu wewnętrznego przez Europejski Instytut 

Usług Administracji Publicznej. 

 



Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody na zakup mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Szkoły. Meble biurowe 

pochodzą z likwidowanego biurowca w Kowalewie Pomorskim. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował wyrażenie zgody na zakup mebli. Członkowie 

Zarządu z uwagi na korzystną ofertę, wyrazili zgodę na zakup mebli. 

Ad. 7.16. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Bogdan 

Oskwarek zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie zakupu/remontu pieca gazowego do 

budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Następnie nadmienił, iż ze swojej strony 

prosi o przychylenie się do propozycji Pana dyrektora i zakup nowego pieca. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup nowego pieca gazowego do budynku Zespołu 

Szkół w Kowalewie Pomorskim. 

Ad. 7.17. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że Pani Kinga Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 

3 w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie szkoły na rok 

2020 środków finansowych na wykonanie niezbędnych remontów i inwestycji szkoły. Łączna 

kwota wynosi 123.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu przekaże przedmiotowy wniosek do Wydziału Finansowego tut. 

Starostwa, celem analizy oraz sprawdzeniem możliwości zabezpieczenia kwoty 123.000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) w budżecie szkoły na rok 2020 z 

przeznaczeniem na wykonanie remontów i inwestycji szkoły. 

Ad. 7.18. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowana 

przez Wydział Oświaty i Zdrowia informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2018/2019 zostanie przekazana do Biura Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 7.19. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Daniel Brożek Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci przekazał kopię pisma skierowanego do Pani Małgorzaty Badźmirowskiej 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zostały 

zawarte wyjaśnienia i odpowiedzi na zastrzeżenia. 



Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu 

o przeanalizowanie możliwości przelania środków w bieżącym roku z przeznaczeniem na 

udział własny w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych, które były zaplanowane 

na rok kolejny.  

Ad. 7.20. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Michała Piotrowicza Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące zadłużenia Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.  Kwota zadłużenia wynosi 173 000,00 zł.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż podjął kolejne kroki w celu otrzymania 

darowizny ze strony Braun Avitum w wysokości 350.00,00 zł.  

Ad. 7.21. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

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

dokonanie przeniesień miedzy paragrafami w budżecie jednostki. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował, aby wyrazić zgodę na dokonanie zmian zgodnie z propozycją przedstawioną 

przez jednostkę. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przeniesień między paragrafami  

w rozdziałach 85218, 85508 oraz 85510 planu wydatków zgodnie z propozycją przedstawioną 

przez jednostkę. 

Ad. 7.22. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu złożyła także prośbę o 

zwiększenie w budżecie jednostki planu wydatków. 

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85218 

planu wydatków na łączną kwotę 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) 

zgodnie z propozycją przedstawioną przez jednostkę. 

Ad. 7.23. 

 W kolejnym punkcie Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o zwiększenie w 

budżecie jednostki w rozdziale 85321 planu wydatków na łączną kwotę 28.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). 

 

 



Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki w rozdziale 85321 

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

00/100) zgodnie z propozycją przedstawioną przez jednostkę. 

Ad. 7.24. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Ireneusza Alechniewicza Prezesa Koła 

Miejskiego PZW Drwęca, który zwrócił się z wnioskiem o zakup lornetki termowizyjnej. 

Pan Jacek Foksiński zapytał, czy jest możliwość uroczystego przekazania sprzętu. 

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż po wyrażeniu zgody przez Zarząd oraz  dokonania 

zakupu, zostanie ustalony termin uroczystego przekazania sprzętu. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup lornetki termowizyjnej przeznaczonej dla 

Społecznej Straży Rybackiej. 

Ad. 7.25. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Tomasza Zwolińskiego 

Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju, w 

którym poinformowano o wizji lokalnej drogi powiatowej we wsi Handlowy Młyn, Gmina 

Golub-Dobrzyń. Zgodnie z pismem, członkowie Komisji popierają dążenie mieszkańców i 

zwracają się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wybudowanie chodnika po prawej 

stronie drogi powiatowej na odcinku od drogi gminnej graniczącej z osiedlem do 

skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lisewa, wzdłuż działki nr geod. 273.   

Pan Jacek Foksińki Członek Zarządu zauważył, iż na drogach powiatowych jest wiele 

podobnych sytuacji.  

Pani Danuta Brzoskowska zapytała, jaki jest koszt budowy wnioskowanego chodnika.  

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż 100 metrów budowy chodnika wynosi 

około 50.000,00 zł. Biorąc pod uwagę 50% partycypacji kosztów przez samorząd gminny, 

koszt po stronie Powiatu wynosiłby około 25.000,00 zł.  

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby ze względu na inne, rozpoczęte 

inwestycje oraz ograniczony budżet w chwili obecnej udzielić odpowiedzi, iż wniosek może 

zostac ponownie rozpatrzony w późniejszym czasie.   

Decyzja Zarządu 

 Ze względu na inne, rozpoczęte inwestycje oraz ograniczony budżet w chwili obecnej 

nie ma możliwości wybudowania chodnika po prawej stronie drogi powiatowej na odcinku  

od drogi gminnej graniczącej z osiedlem do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku 



Lisewa, wzdłuż działki geod. 273. Wniosek może zostać ponownie rozpatrzony w 

późniejszym czasie. 

Ad. 7.26. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał kolejne pismo Pana Tomasza Zwolińskiego 

Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju, w 

którym przedłożono ranking dróg powiatowych przeznaczonych do modernizacji.  

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby pismo zostało przesłane do 

poszczególnych samorządów w celu uzgodnienia, zaakceptowania lub wniesienia zmian. 

Jednocześnie dodał, iż akceptacja rankingu wiązać się będzie ze złożeniem deklaracji, iż 

wskazane drogi powinny podlegać modernizacji w pierwszej kolejności. 

Pan Jacek Foksiński zauważył, aby wskazać, iż  brak dofinansowania ze strony gminy wiąże 

się z przeniesieniem drogi na niższą pozycję rankingu.    

Przewodniczący Zarządu dodał, iż po otrzymaniu odpowiedzi ze strony gmin, Zarząd 

Powiatu będzie mógł ostatecznie zatwierdzić ranking kolejnych dróg powiatowych 

przeznaczonych do modernizacji. 

Ad. 7.27. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Andrzeja Okrucińskiego Wójta Gminy 

Ciechocin, który złożył prośbę o dofinansowanie kursu organizowanego przez Kujawsko-

Pomorski Transport Samochodowy S.A. w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Poinformował, iż koszt tego kursu miesięcznie to około 4.200,00 zł, bilety sprzedają 

się za około 500,00 zł. Jednocześnie dodał, iż zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół nie 

należy do zadań własnych Powiatu.  

 Pan Jacek Foksinki wskazał na problem dzieci, którzy maja problem z transportem do 

szkół ze względu na słabe połączenie komunikacyjne. Pani Danuta Brzoskowska 

potwierdziła, iż jest to utrudnienie przy wyborze szkoły.  

Decyzja Zarządu 

Zabezpieczenie dowozu uczniów do szkół nie należy do zadań własnych Powiatu, 

przez co Zarząd Powiatu nie widzi możliwości dofinansowania kursu organizowanego przez 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.28. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 

którym zawarta została informacja, iż do Prezesa Rady Ministrów zwrócił się z prośbą Pan 

Michał Kamiński o przyznanie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Pismo zostało nastepnie skierowane 

do Wojewody w celu analizy przedmiotowej sprawy.  

 



Ad. 7.29. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony Smużyńskiej Prezes Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z wnioskiem o 

zaplanowanie środków finansowych.  

Ad. 7.30. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z  prośbą o kontynuację 

zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na kontynuację 

zatrudnienia. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację zatrudnienia Pani Katarzyny Górskiej 

na stanowisku pomocy administracyjnej do dnia 29 lutego 2020 r. w Publicznej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

Ad. 7.31. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z  prośbą o kontynuację 

zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na kontynuację 

zatrudnienia. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację zatrudnienia Pani Agnieszki Bonieckiej 

na stanowisku pomocy administracyjnej do dnia 29 lutego 2020 r. w Publicznej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.32. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Rafała Webera Ministra Infrastruktury, 

w którym ujęto informację, iż w budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej. 

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach 

publicznych powiatowych i wojewódzkich, utrzymania rzecznych przepraw promowych, 

remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach 

miast na prawach powiatu. 

Ad. 7.33. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Stanisława Szwed Sekretarza Stanu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym poinformowano o przyznaniu 

środków Funduszu Pracy w kwocie 28,8 tys. zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród 



specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 7.34. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 

zmniejszeniu planu dotacji celowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, § 

2110 w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku 

budżetowego. 

Ad. 7.35. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 27 września 2019 r. Pani Kinga 

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

zgody na wyznaczenie pedagoga szkolnego do zastępowania dyrektora i wicedyrektora 

szkoły. Jednakże w dniu 9 października 2019 r. Pani Kinga Olejnik złożyła prośbę o 

wycofanie poprzedniego pisma. Wycofanie prośby spowodowane było analizą sytuacji 

kadrowej. 

Ad. 7.36. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, w którym wystąpiono z prośbą o podanie informacji, które są 

związane z ewentualnym dofinansowaniem z rezerwy ogólnej budżetu państwa zakupu 

laparoskopu z przystawką artroskopowi dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu. Informacje te dotyczą planowanego harmonogramu realizacji inwestycji w 2019 

roku, klasyfikacji budżetowej, podstawy prawnej przekazania ewentualnie przyznanych 

środków dla beneficjenta, opisu i uzasadnienia zadania.  

Ad. 7.37. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zostało przygotowane pismo do Ministra 

Edukacji Narodowej, dotyczące subwencji ogólnej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Następnie poprosił o zapoznanie się z pismem oraz wniesienie ewentualnych uwag. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przygotowanego pisma. 

 

Ad. 7.38. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w którym poinformowano, iż z dniem 1 października 2019 r. 

obowiązki kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim pełni Pan 

Daniel Brożek. Nowym Prezesem Zarządu  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu jest 

Pani Anna Kasprowicz. 

 



Ad. 7.39. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 9 października 2019 r. do tut. 

Starostwa wpłynęło sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie poprosił o 

zapoznanie się ze sprawozdaniem. 

Ad. 8. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował, iż 

chciałby wprowadzić zmianę do wcześniej podjętej decyzji w sprawie dofinansowania kursu 

prawa jazdy uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-

Dobrzyński. Zawnioskował, aby wysokość dofinansowania w bieżącym roku szkolnym 

wynosiła 60%. Następnie zapytał, czy obecni członkowie Zarządu wyrażają zgodę na zmianę 

wcześniejszych ustaleń. Zarząd Powiatu jednogłośnie zgodził się. 

W związku z powyższym wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2019/2020 po 

zmianach wynosi 60% kwoty kursu prawa jazdy zakończonym pozytywnym wynikiem 

egzaminu wewnętrznego. Kwestia dofinansowania w roku szkolnym 2020/2021 pozostaje bez 

zmian, tj. wysokość dofinansowania będzie uwarunkowana od uzyskanej średniej ocen. 

 

Przewodniczący 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 1625. 

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 


