Protokół Nr 47/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 10 marca 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 47. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego 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.
Przewodniczacy Zarządu poprosił o dodanie dwóch punktów:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – informacja o zmianie kierownika w Warsztatatach Terapii
Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim;
2. Hurt – Detal ,,COMPLEX” Zakład Elektromechaniczny – prośba o udostępnienie miejsca
na ogrodzeniu.
Punkty te zostały wprowadzone do porządku obrad, do punktu ,,sprawy różne”. Więcej wniosków nie
zgłos
Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie 47. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 46. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu
19 lutego 2020 r.
5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji
w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019;
5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019;
5.3. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów;
5.4. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy na 2020 rok”;
5.5. w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019.
6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:

6.1. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku;
6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2020 rok;
6.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Sprawy różne:
7.1. Biuro Inwestycji Drogowych Departament Infrastruktury i Transportu Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu – projekt listu intencyjnego w sprawie budowy obwodnicy
miasta Golubia-Dobrzynia;
7.2. Pan Bartosz Wieczorek – p.o. Prokuratora Rejonowego – ,,Informacja o stanie
przestępczości i jej zwalczaniu w 2019 roku w powiecie golubsko-dobrzyńskim”;
7.3. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w GolubiuDobrzyniu – Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy na 2020 rok;
7.4. Pan Marcin Kwas – Prezes Zarządu Fundacji Honeste Vivere – oferta współpracy;
7.5. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w GolubiuDobrzyniu – prośba o wycofanie pisma;
7.6. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w GolubiuDobrzyniu – prośba o zrefundowanie kosztów kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
7.7. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Infrastruktury i Rozwoju – wniosek, dotyczący projektów uchwał wycofanych z porządku
obrad sesji Rady Powiatu;
7.8. Pan Michał Piotrowicz – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu – informacja oraz wezwanie do zapłaty zaległości związanej
z poborem ciepła przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu;
7.9. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – sprawozdanie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim;
7.10. Pan Zbigniew Trejderowski – Dyrektor spółki ,,CONKRET” Z.R. Trejderowscy Sp.j.
– list intencyjny;
7.11. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – odpowiedź
w sprawie wsparcia finansowego;
7.12. Pani Maria Nadolska – prośba o wycenę mieszkania;
7.13. Pani Alina Nowak – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – zawiadomienie o wysokości środków Funduszu Pracy;
7.14. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w GolubiuDobrzyniu – wniosek o wprowadzenie do arkusza organizacyjnego oddziału przygotowania
wojskowego;
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 47. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie protokołu Nr 46/20 z dnia 19 lutego 2020 r. bez
odczytywania. Dodał, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.
Protokół Nr 46/20 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczacy Zarządu zapytał czy każdy zapoznał się ze sprawozdaniem Komendanta
Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz czy ktoś z obecnych wnosi uwagi.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatwego Policji
w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019.
Ad. 5.2.
Przewodniczacy Zarządu nadmienił, iż przygotowany został projekt uchwały w sprawie
przyjecia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
za rok 2019.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowany został projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Powiat
Golubsko-Dobrzyński. Dodał, że nie wnosi uwag.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5.4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Poiwatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
przygotował projet uchwały w sprawie przyjecia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2020 rok”.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały.
Ad. 5.5.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu
wnoszą uwagi do informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej w GolubiuDobrzyniu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa.
Zarząd nie wniósł uwag do uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2019.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, ze corocznie ogłaszany jest otwarty konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku. Do Komisji
Konkursowej zaproponowano następujacy skład:
1. Franciszek Gutowski – Przewodniczący Zarządu,
2. Danuta Brzoskowska – Członek Zarządu,
3. Roman Mirowski – Członek Zarządu.

Wyrażono zgodę na przedstawioną propozycję składu Komisji.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego poprosił o przedstawienie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że ujęto tylko decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
dotyczącą Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.
Ad. 6.3.
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, ze jest to zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarzadu poinformował, iż został przesłany nam list intencyjny w sprawie
budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia. Następnie dodał, że ze względu na inne, rozpoczęte
już inwestycje drogowe a także funkcjonowanie Szpitala, proponuje, aby w chwili obecnej wstrzymać
się od podpisania listu intencyjnego.
Przewodniczący Zarządu dodał, że studium techniczno-inwestycyjne było opracowywane dla
Kowalewa Pomorskiego w 2008 roku i opiewał na kwotę około 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych 00/100). Należy dodać, że dla studium obwodnicy Golubia-Dobrzynia należy wziąć
pod uwagę rzekę Drwęcę. W związku z tym studium będzie o wiele droższe, Mianowicie około
1 000 000, 00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Pan Jacek Foksinki dodał, że kilka lat temu był tworzony projekt trasy średniocowej, na który
Miasto Golub-Dobrzyń wydało również środki finansowe, a w póxniejszym czasie zostało
to odłożone.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wstrzymaniu się od podpisania w chwili obecnej listu
intencyjnego.
Ad. 7.2.
Przewodnicząy Zarządu poinformował, iż Pan Bartosz Wieczorek p.o. Prokuratora
Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu przekazał ,,Informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
w 2019 roku w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. Nasepnie dodał, ze nie wnosi uwag i prosi
o zgłaszanie ewentualnych uwag przez Zarząd.
Zarząd nie wniósł uwag do ww. informacji.
Ad. 7.3.
Zrealizowano w punkcie 5.4.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, że do tut. Starostwa wpłynęła oferta Fundacji Honeste
Vivere, która dotyczy współpracy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. Następnie dodał, że nie widzi potrzeby dodatkowej pomocy
i współpracy.

Ad. 7.5. -7.6.
Przewodniczący Zarządu przedstawił, że Pan Piotr Wisniewski Dyrektor Zespołu Szkół
nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośba o zrefundowanie kosztów kursu
kwalifikacyjnego pierwszej pomocy.
Zarząd Powiatu w chwili obecnej nie posiada srodków finansowych, które mógłby
przeznaczyć na ww. cel.
Ad. 7.7.
Przewodniczący Zarządu odczytal wniosek wypracowany na Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju, dotyczący wprowadzenia Zmiany w tresci projektu uchwały.
Uchwała dotyczy udzielenia dotacji celoweg Gminie Golub-Dobrzyń. Członkowie Komisji wnieśli o
dopisanie zwrotu ,,co stanowi 50% wkładu własnego”. Przewodniczący Zarządu dodał, iż zapis
zostanie wprowadzony po przeanalizowaniu możliwości prawnych.
Ad. 7.8.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Michała Piotrowicza Prezesa Zarządu
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, w którym przedstawiono
informację o zaległości w opłatach za pobraną energię cieplną przez Szpital Powiatowy.
Ad. 7.9.
Przewodniczacy Zarządu zwrócił się z pytaniem, czy Zarząd Powiatu wnosi uwagi
do przesłanego sprawozdania, dotyczącego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim
za rok 2019.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag.
Ad. 7.10.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo firmy CONKET Z.R. Trejderowscy Sp. j., w którym
zaproponowano współpracę w zakresie remontu drogi powiatowej 2104C na odcinku od przepustu
pod rowem R-A w Wielkim Rychnowie do torów kolejowych. Następnie zaproponował, aby podjąc
współpracę.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie współpracy w ww. zakresie.
Ad. 7.11.
Przewodniczacy Zarządu odczytał pismo, w którym poinformowano, iż ostatecznie Rada
Miasta Golubia-Dobrzynia przekaże na doposażenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w GolubiuDobrzyniu kwote 50 000,00 zł.
Ad. 7.12.
Przewodniczący Zarzadu nadmienił, iż Pani MariaNadolska zwróciła się z prośbą o wykup
mieszkania. Następnie dodał, ze proponuje wyrazić zgodę oraz przekazanie wniosku do Wydziału
Geodezji, Kartografii i Gopspodarki Nieruchomościami w celu rozpoczęcia procedur.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykup mieszkania.

Ad. 7.13.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie przekazaną Informacją przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku
wnosi 263,6 tys. Zł.
Ad. 7.14.
Przewodniczacy Zarządu poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośba o wprowadzenie do arkusza organizacyjnego oddziału
przygotowania wojskowego. Przewodniczacy Zarzadu wyjaśnił, że wprowadzenie oddziału spowoduje
uzyskanie przez uczniów certyfikatu, umożliwione są także praktyki w jednostkach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wpowadzenie zmian w arkuszu.
Przewodniczący Zarządu przekazał członkom Zarzadu projekt uchwały w ww. sprawie.
Dodał, że zostanie on sprawdzony przez Biuro Prawne.
Ad. 7.15.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarzadu odczytał, iż w związku z rezygnacją
Pana Daniela Brożka z pracy Warsztatach Terapii Zajęciowej, zarząd powierzył obowiązki kierownika
Pani Annie Kasprowicz.
Ad. 7.16.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo firmy Hurt-Detal ,,COMPLEX” Zakładu
Elektromechanicznego, która zwróciła się z prośbą o udostępnienie miejsca na ogrodzeniu Zespołu
Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. W chwili wyrażenia zgody, firma oferuje
udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 3500,00 zł, które zostaną przeznaczone na uroczystość
75-lecia szkoły.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie miejsca na ogrodzeniu szkoły.
Ad. 8.
Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił
wniosku.
Ad. 8.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1510.
Przewodniczący Zarządu
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Członek Zarządu
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Członek Zarządu
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………………………………

Członek Zarządu

- Danuta Brzoskowska
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Sporządziła: Emilia Pęcak
Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych

