
Protokół Nr 44/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 41. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1345 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż nieobecna jest Pani Danuta Malecka 

Wicestarosta oraz Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu. Dodatkowo obecny był Pan Michał 

Kamiński Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie 44. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 43. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 

2020 r. 

 

5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.  

w Golubiu-Dobrzyniu; 

5.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, a także do zawarcia umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze 

przeprowadzonych przetargów.  

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 44. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie protokołu Nr 43/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. 

bez odczytywania.  Dodał, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu. 

Protokół Nr 43/20 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano uchwałę w sprawie udzielenia 

pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Dodał,  

iż kwota pożyczki wynosi 600 000,00 zł na okres od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 10 kwietnia 

2020 r. 

Pan Michał Kamiński Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu 

wyjaśnił, iż powyższa pożyczka pozwoli na regulację bieżących zobowiązań z tytułu kontraktów 



medycznych oraz materiałów i usług. Dodał, że jest to finansowanie pomostowe do czasu przekazania 

Szpitalowi ostatniej transzy środków z tytułu pokrycia straty finansowej za rok 2018.  

Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przygotowanego projektu. Uwag 

nie zgłoszono.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej 

dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Michała Kamińskiego o przedstawienie sytuacji 

bieżącej Szpitala.  

Pan Michał Kamiński poinformował, iż pojawiły się pewne problemy kadrowe. Mianowicie 

od 1 stycznia 2020 r. odszedł z oddziału chirurgicznego jeden z trzech lekarzy. Dodał, iż w wymogach 

jest zapewnienie dwóch lekarzy, jednakże zdarzają się sytuacje, gdy przy zabiegu musi być dwóch 

lekarzy w związku z czym oddział pozostaje bez opieki. Nadmienił, iż prowadzone już były rozmowy 

z osobą, która jest po specjalizacji. Na początku będzie dwa razy w tygodniu na oddziale oraz 

dodatkowo w poradni. Następnie dodał, iż dzięki podjętej decyzji przez zarząd Powiatu  przy 

ogłoszeniu oferty pracy dla lekarza, jej wzbogaceniem będzie zawarcie w ogłoszeniu mieszkania dla 

osoby zainteresowanej. 

Pan Jacek Foksiński zwrócił się z pytaniem, czy jeden z pozostałych dwóch lekarzy 

zdeklarował odejście z oddziału. 

Pan Michał Kamiński odpowiedział, że jest to zależne od warunków pracy, to znaczy, jeśli 

zespół zostanie uzupełniony to lekarz  pozostanie na oddziale.  Wspomniał, że poszukiwany jest także 

lekarz pediatra.  

 Przewodniczący Zarządu podziękował za przedstawienie bieżącej sytuacji oraz zapytał, czy 

ktoś z obecnych ma jeszcze pytania. Pytań nie zgłoszono.  

Ad. 5.2. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody oraz upoważnienie do przeprowadzenia dwóch przetargów nieograniczonych na zamówienia 

publiczne pn. ,,Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na gorąco 

oraz mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno” oraz ,,Dostawa materiałów drogowych do remontów 

dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”.  

Pani Danuta Brzoskowska zapytała, czy zakup w/w materiałów został zaplanowany  

w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu na 2020 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a także do zawarcia umów z Wykonawcami 

wyłonionymi w drodze przeprowadzonych przetargów. 

Ad. 8.  

Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił 

wniosku. Przewodniczący Zarządu  podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

 

 



Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1356. 

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 

 

 

 


