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Protokół Nr 43/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 43. 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 nieobecna jest Pani Danuta Malecka 

Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński.  

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu poprosił  

o dodanie następujących punktów: 

7.20. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na przeszeregowanie pracownika na stanowisko 

podinspektora; 

7.21. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu; 

7.22. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wyrażenie zgody natworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia; 

7.23. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kowalewie 

Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; 

7.24.  Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu – prośba 

o rozważenie kontroli placówki. 

Zarząd Powiatu przyjął ww. punkty do porządku obrad. Przewodniczący zaproponował następujący 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie 43. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr 42/19 z posiedzenia Zarządu przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 

2020 r. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 
5.1.  w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – 

Radziki Duże w km od 0+950 do 1+580 polegająca na budowie chodnika”; 

5.2. w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

na realizację zadania pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk km od 8+000 do 

6+909”; 

5.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2019 rok; 

5.4. w sprawie delegowania radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku; 

5.5. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Karczewo; 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 
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6.1. w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy na rok 2020 w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.2. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół w Kowalewie 

Pomorskim program Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe – 

Akcja 1. Mobilność edukacyjna, pod nazwą ,,Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego”; 

6.4. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe 

– Akcja 1. Mobilność edukacyjna, pod nazwą ,,Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego”; 

6.5. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020. 

7. Sprawy różne: 

7.1.  Pan Rafał Karaszewski – Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego – wycena 

zakupu nowych ławek w budynku przy ulicy Dr J.G. Koppa 1A; 

7.2. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o udzielenie informacji, dotyczącej rozliczenia kosztów przez 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim; 

7.3. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie lokalu; 

7.4. Pani Sylwia Foksińska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wydłużenie terminu płatności; 

7.5. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami – przekazanie zawiadomienia o podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

7.6. Pan Piotr Piątkowski – prośba o kontynuację w 2020 roku dofinansowania do wysokości 

50% oprocentowania kredytu bankowego na kontynuowanie działalności gospodarczej  

ze środków PFRON; 

7.7. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – prośba o podjecie współpracy; 

7.8. Pan Roman Ratyński – Przewodniczący wspólnego posiedzenie Komisji Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego -  wnioski zgłoszone podczas posiedzenia komisji; 

7.9. Uchwała Rady Powiatu Opolskiego 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 wraz ze stanowiskiem Rady Powiatu Opolskiego w sprawie opieki pielęgniarskiej  

w domach pomocy społecznej; 

7.10. Pan Andrzej Grabowski – Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 

zawiadomienie o przekazaniu petycji wg właściwości; 

7.11. Pan Grzegorz Dunajski – Invest- Zarządzanie Sp. z o.o. – informacja o przekazaniu 

lokalu; 

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

Społecznej –informacja o wysokości Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

7.13. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie; 

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

o wyrażenie zgody na zatrudnienie; 

7.15. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba  

o podjecie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia o włączenie jej do Zespołu 
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Szkół w Kowalewie Pomorskim; 

7.16. Wymiana drzwi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-

Dobrzyniu; 

7.17. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – uchwała w sprawie wydania opinii; 

7.18. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – uchwała w sprawie wydania opinii; 

7.19. Curulis Sp. z o.o. – oferta pomocy doradczej; 

7.20. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na przeszeregowanie pracownika na stanowisko 

podinspektora; 

7.21. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – informacja o braku zwrotu kwoty; 

7.22. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wyrażenie zgody natworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia; 

7.23. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kowalewie 

Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; 

7.24.  Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu – prośba 

o rozważenie kontroli placówki. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 4. 

Porządek obrad 43. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie protokołu Nr 42/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. bez 

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

Protokół Nr 42/20 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – 

Pusta Dąbrówka – Radziki Duże w km od 0+950 do 1+580 polegająca na budowie chodnika. Dodał, 

że długość chodnika wynosi około 600 metrów. Realizacja zadania odbywa się według ustalonego 

wcześniej podziału kosztów, proporcjonalnie 50:50 (Powiat 50%, Gmina 50%). 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż przygotowano także projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk km  

od 8+000 do 6+909”. 

 Jest to zadanie, które zostało już rozpoczęte wcześniej. Pani Danuta Brzoskowska nadmieniła, 

iż jest przeciwna udzieleniu pomocy finansowej. Pozostali członkowie Zarządu nie wnieśli uwag  

do przedstawionego projektu uchwały.  

Ad. 5.3. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący nadmienił, że nie wnosi uwag do uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-
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Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

za 2019 rok. Pozostali członkowie Zarządu również nie wnieśli uwag. Projekt został pozytywnie 

zaopiniowany.  

Ad. 5.4 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie delegowania radnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Załączono również propozycję włączenia do składu 

Komisji Pana Romana Mirowskiego oraz Pana Mieczysława Gutmańskiego. Zarząd Powiatu przyjął 

propozycję wyznaczonych osób.  

Ad. 5.5. 

 Ostatnim projektem uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jest projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Karczewo. Wnioskodawcy występowali o remont 

drogi. Petycja nie została uwzględniona. Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż droga nie jest 

przewidziana w rankingu dróg przeznaczonych do remontu.  

Ad. 6.1. 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu przygotował Roczny 

Planu Pracy  na rok 2020. Przewodniczący Zarządu dodał, że nie wnosi uwag do przygotowanego 

Planu oraz zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi lub pytania. Uwag  nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2020 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.2. 

 W związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na przeniesieniu w struktury 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.3. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w ramach programu możliwa jest organizacja 

wielu szkoleń, wyjazdów oraz jest okazją do podnoszenia swoich umiejętności, między innymi 

poznawania języków obcych. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizację przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim program Unii Europejskiej Erasmus+  

w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja 1. Mobilność edukacyjna, pod nazwą 

,,Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. 

Ad. 6.4. 

Przewodniczący Zarządu nadmienił, że kolejny projekt uchwały również dotyczy projektu 

Eramsmus+. W przedmiotowym punkcie dotyczy Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu programu Unii Europejskiej Erasmus+  
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w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja 1. Mobilność edukacyjna, pod nazwą 

,,Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. 

Ad. 6.5. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowano projekt uchwały w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyński, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane na rok 2020. Wyjaśnił, że ze środków budżetu wyodrębnione są środki na rok 2020  

w wysokości 120 615,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 

2020. 

Ad. 7.1. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wydział Techniczno-Inwestycyjny przygotował 

wycenę zakupu ławek do poczekalni zlokalizowanych przy ulicy Dr J.G. Koppa 1A w Golubiu-

Dobrzyniu. Dodał, że koszt zakupu do głównej poczekalni przychodni specjalistycznych to 1 753,00 zł 

brutto, poczekalni Medycyny Pracy 4132,00 zł brutto, poczekalni Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności 1 211,00 zł brutto, poczekalni poradni ginekologiczno-położniczej 2 728,00 zł 

brutto. Podsumowując dodał, że całkowity koszt wymiany wszystkich ławek na nowe wyniósłby 

9 824,00 zł brutto + ewentualne koszty dostawy. Następnie zaproponował, aby na początek zakupić 

dwie ławki 3-osobowych oraz jedną ławkę 4-osobową do poczekalni Powiatowego Zespołu ds. 

orzekania o niepełnosprawności, dwie ławki 4-osobowe i cztery 5-osobowe oraz dwie ławki bez 

oparcia o długości 2 metrów każda do poczekalni Medycyny Pracy. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup ławek w zaproponowanych przez Przewodniczącego 

Zarządu poczekalniach. Zakup do pozostałych poczekalni zostanie przeanalizowany w późniejszym 

czasie. 

Ad. 7.2. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z pytaniem, czy Zarząd 

Powiatu zwolnił z obowiązku udokumentowania przekazanej kwoty w wysokości 36 679,00 zł 

pochodzącej z budżetu powiatu przeznaczonej na finansowanie udziału w kosztach działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z zawartym aneksem z dnia 19 grudnia 2019 r. do umowy, 

dotyczącej współfinansowania kosztów działalności. Przewodniczący Zarządu przypomniał,  

że wydając decyzję o wcześniejszej wypłacie środków na udział własny Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych, 

zaplanowaną do wypłaty na rok 2020, Zarząd Powiatu nie zwolnił z obowiązku udokumentowania 

przekazanej kwoty w wysokości 36 679,00 zł.  
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Jednocześnie poinformował, iż wystosuje pismo do Pana Daniela Brożka Kierownika 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim o przedstawienie aktualnego preliminarza 

wydatków.  

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, ze Pani Iwona Lewandowska Dyrektor Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu 

zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie lokalu na rzecz działalności 

Stowarzyszenia Pomocy ,,Bliżej Siebie”. Dodał, że członkami stowarzyszenia są nauczyciele 

Placówki.  

Ad. 7.4. 

 Pani Sylwia Foksińska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu 

zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu płatności faktur do dnia 26 stycznia 2020 r. Dodał, ze 

prośba uwarunkowana jest przewidywanym terminem otrzymania transzy dotacji dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu płatności faktur  

nr ST.POW./FVs/000003/2020 oraz ST.POW./FVs/000004/2020 do dnia 31 stycznia 2020 roku. 

Ad. 7.5. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz przekazał 

zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ul. Lipnowska w Golubiu-Dobrzyniu. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że na obszarze terenu objętego planem zagospodarowania 

przestrzennego nie występują nieruchomości stanowiące własność powiatu.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu ul. Lipnowska II w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 7.6. 

Przewodniczący Zarządu poinformował w przedmiotowym punkcie, że Pan Piotr Piątkowski 

zwrócił się z prośbą o kontynuację dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu 

bankowego. Następnie dodał, ze jest za udzieleniem dofinansowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o kontynuacji w 2020 roku dofinansowania do wysokości 

50% oprocentowania kredytu bankowego na kontynuowanie działalności gospodarczej ze środków 

PFRON. 

 

Ad. 7.7. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Ryłowicza 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, który zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zadań polegających  

na budowie III i IV etapu ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk.  

Pani Danuta Brzoskowska nadmieniła, iż należy przeanalizować wszelkie dofinansowania  

do inwestycji gmin. Przewodniczący Zarządu odpowiedział, ze jest to zadanie, na które Zarząd 

Powiatu wyraził wcześniej zgodę. Jednakże istnieje możliwość zaprzestania dofinansowania budowy 

ścieżek rowerowych i chodników na terenach gmin w późniejszym czasie. Pan Roman Mirowski 

potwierdził, aby przychylić się do zaprzestania udzielania dofinansowań na budowy ścieżek 

rowerowych i chodników.  
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Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie decyzję w sprawie dofinansowania  

ww.  inwestycji oraz dodał, że osobiście jest za udzieleniem wsparcia.  

Pani Danuta Brzoskowska oddała przeciwny głos w sprawie udzielenia wsparcia finansowego. 

Pan Roman Mirowski nadmienił, iż przy udzieleniu wsparcia należy także wziąć pod uwagę, 

które z samorządów zdeklarowały się na udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na Szpital 

Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie 50% wkładu własnego III etapu budowy 

ścieżki rowerowej o długości ok. 0,597 km (wkład własny wynosi 46 730,25 zł). Zarząd Powiatu 

wyraził również zgodę na współfinansowanie IV etapu budowy ścieżki w wysokości 50% całkowitych 

kosztów zadania (przewidywany koszt zadania wynosi ok. 85 000,00 zł). 

 W kwestii zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125C  

w miejscowości Macikowo, zostanie przygotowana stosowna uchwała Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

 

 Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Romana Ratyńskiego Przewodniczącego 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, który przekazał wniosek, 

aby w 2020 roku wersje roboczą projektu budżetu powiatu na rok kolejny do końca października 2020 

roku.  

Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu poinformował, iż do końca października możliwe jest 

przekazanie planowanych do ujęcia w projekcie budżetu inwestycji oraz wersji roboczych projektu. 

Jednakże bieżące wydatki rzeczowe trudne są do przedstawienia do końca października zarówno  

z przyczyn organizacyjnych jak i technicznych, tj. wprowadzenie projektu budżetu do Bestii - 

specjalistycznego programu przeznaczonego do zarządzania budżetami jednostek samorządu 

terytorialnego uzależnione jest od uzyskania dostępu do odpowiedniego modułu (w 2019 roku został 

uruchomiony 23 października). 

 Zaznaczył także, iż dostęp do prac nad budżetem i jego wersjami roboczymi dostępny jest  

w każdej chwili. 

 Przewodniczący Zarządu dodał, że był ze Skarbnikiem Powiatu na spotkaniu w Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej, podczas którego wyjaśnił, iż zgodnie z umową zapisano, ze wydatki związane z 

realizacją inwestycji należy zapisywać jako inwestycje. Ponadto według orzeczenia innej Izby 

Obrachunkowej należy zapisywać jako inwestycje. Dodał, że wszelkie wątpliwe kwestie zostały 

wyjaśnione oraz uznane za zasadne. 

Ad. 7.9. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiat Opolski przesłał uchwałę 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.  Przewodniczący poprosił o zapoznanie się  

z dokumentacją. 

Ad. 7.10. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przekazano petycję adw. Renaty Sutor w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego do Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dodał, że prosi 

o zapoznanie się z zawiadomieniem o przekazaniu petycji wg właściwości.  
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Ad. 7.11. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Grzegorza Dunajskiego – Invest – Zarządzanie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Golub-Dobrzyń, dotyczące przekazania lokalu 

mieszkalnego przy ul. Koppa 1C. Następnie poinformował, że jest to mieszkanie, które pozostanie  

w celu wykorzystania jako karty przetargowej w celu pozyskania kadry lekarzy. 

Ad. 7.12. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Stanisława Szweda Sekretarza Stanu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące środków Funduszu Pracy. Dodał,  

że na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Golubiu-Dobrzyniu wynosi 237,0 tys. zł.  

Ad. 7.13. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Hanny 

Wiśniewskiej Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, która zwróciła 

się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch osób. Przewodniczący Zarządu dodał,  

że ze swojej strony wyraża zgodę na zatrudnienie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀▀ oraz Pani ▀▀▀▀  

w ramach prac interwencyjnych na stanowisko pomocy nauczyciela. 

Ad. 7.14. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  

w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy 

nauczyciela w ramach prac interwencyjnych. Następnie zaproponował, aby wyrazić zgodę  

na zatrudnienie pomocy nauczyciela na okres 12 miesięcy. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀  

na stanowisko pomocy nauczyciela w ramach prac interwencyjnych na okres 12 miesięcy, tj. do dnia  

6 lutego 2021 r.  

Ad. 7.15. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Bogdan Oskwarek Dyrektor Zespołu Szkół  

w Kowalewie Pomorskim zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie Branżowej Szkoły 

II Stopnia. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji, wyrażając zgodę  

na utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia oraz włączenie jej do Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim.  

Ad. 7.16. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o ponowne przeanalizowanie możliwości wymiany drzwi  

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Przypomniał, ze koszt 

wymiany dzrwi wynosi 5 142,61 zł. Po rozmowie z Panią Iwoną Malinowską Inspektor PSSE nie ma 

możliwości wymiany drzwi o niższym standardzie. W związku z tym, Przewodniczący Zarządu 

zaproponował wyrażenie zgody na wymianę drzwi zgodnie z przygotowana wycena przez firmę 

KAMI-BUD za kwotę w wysokości 5142,61 zł brutto.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę drzwi w standardzie wycenionym przez firmę 

KAMI-BUD za kwotę 5142,61 zł brutto.  
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 Pan Zbigniew Szyjkowski zaproponował, aby podnieść stawki czynszu za najem pomieszczeń 

biurowych.  

W związku z propozycją podniesienia stawek czynszu za najem lokali, zostanie wystosowane 

pismo do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego tut. Starostwa z prośbą o przeanalizowanie 

wysokości stawek pod kątem ich aktualności a następnie przedłożenie stosownej informacji na kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Ad. 7.17. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że w dniu 17 stycznia 

2020 r. wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok. 

Ad. 7.18. 

Następnie dodał, ze kolejna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy także jest 

pozytywna. Dotyczy ona prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

w latach 2020-2034. 

Ad. 7.19. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęła oferta firmy Curulis Sp. z o.o., która 

zwróciła się z propozycja wsparcia w zarządzaniu finansami i pozyskiwaniu środków zwrotnych  

na inwestycje.  

Zarząd Powiatu w chwili obecnej rozpatrzył negatywnie  przedstawioną propozycję 

współpracy. 

Ad. 7.20. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Piotr Wiśniewski Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośba o wyrażenie zgody na 

przeszeregowanie na stanowisko podinspektora. Dodał, że prośba ta związana jest z regulacjami 

najniższego wynagrodzenia. Następnie dodał, ze wyraża zgodę na przeszeregowanie stanowiska Pani 

▀▀▀▀ z referenta na podinspektora. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag, wyrażając zgodę na przeszeregowanie stanowiska Pani 

Sandry Lewandowskiej z referenta na podinspektora. 

Ad. 7.21. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty 

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

poinformowała, że na konto bankowe Powiatu nie wpłynął zwrot kwoty 4 524,00 zł. Następnie 

wyjaśnił, że za miesiące wrzesień, październik, listopad i grudzień Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Kowalewie Pomorskiem wykazywały uczestnika, z tytułu czego otrzymywały dofinansowanie. 

Jednakże uczestnik ten 16 września złożył rezygnację z uczestnictwa w WTZ, przechodząc  

do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Stosownie do statutu 

WTZ, jednomiesięczna  nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje zmniejszenie środków  

na działalność na kolejne dni jego nieobecności do czasu powrotu lub przyjęcia nowego uczestnika.  

W związku z tym, nie ma możliwości pobierania dofinansowania na uczestnika, który przekroczył 

miesiąc nieobecności oraz uczęszcza do innej placówki.  
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Ad. 7.22. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie 

Branżowej Szkoły II Stopnia zwróciła się Pani Agnieszka Brzostowska Dyrektor Zespołu Szkół nr 2  

w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół nr 

2 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.23. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

w ramach prac interwencyjnych. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀▀ 

w ramach prac interwencyjnych na stanowisko pomocy administracyjnej. 

Ad. 7.23. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku z pismem Pana Dariusza Borowca, 

dotyczącego rozważenia konieczności wzmocnienia opieki w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu oraz zasadności 

zgłaszania interwencji w pierwszej kolejności do Ratownictwa Medycznego, po zasięgnięciu opinii 

Biura Prawnego wezwanie z Placówki traktowane jest jak każda inna interwencja. Wobec powyższego 

jest to obowiązek wynikający z zakresu obowiązków służb. 

Ad. 8.  

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

wniosku. Przewodniczący dodał, iż konieczne jest zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym celem wprowadzenia zmian w budżecie 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie zaproponował datę 29 stycznia 2020 r.  

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu sesji w dniu 29 stycznia 2020 r.. Więcej wniosków nie 

zgłoszono, Przewodniczący podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1525. 

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 


