
Protokół Nr 48/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 17 marca 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 48. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1230 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

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

jest Pan Rafał Karaszewski Kierownik Wydziału Techniczno-Inwetsycyjnego tut. Starostwa oraz Pan 

Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatoiwych w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 3. 

 Przewodniczacy Zarządu poprosił o dodanie jednego punktu do spraw różnych: 

1. Pani Barbara Kacprzykowska – prośba o wyrażenie zgody na wydzielenie pomieszczenia  

i zaadaptowania do na łazienkę. 

Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad, do punktu ,,sprawy różne”. Więcej 

wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie 48. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu nr 47/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu  

10 marca 2020 r. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

na 2020 rok; 

5.2. w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C Macikowo – Węgiersk – etap III oraz 

udzielenia dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń na dofinansowanie realizacji tego zadania; 

5.3. w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C Macikowo – Węgiersk – etap IV oraz 

udzielenia dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń na dofinansowanie realizacji tego zadania. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych 

oraz dzierżawę gruntów  stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

7. Sprawy różne: 

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

7.2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy - informacja o rezerwie celowej  

na zarządzanie kryzysowe; 

7.3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego; 

7.4. Ranking dróg powiatowych do modernizacji. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 48. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad. 4. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie protokołu Nr 47/20 z dnia 10 marca 2020 r. bez 

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

Protokół Nr 47/20 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

Przewodniczacy Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok.  

Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, że wprowadzone zostały dwie decyzje Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, dotyczące dotacji celowych z zakresu ratownictwa medycznego i gospodarki 

nieruchomościami. Dodał, ze po stronie dochodów i wydatków kwoty są takie same.  W inwestycjach 

wprowadzone zostały środki na przekazanie dotacji.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Ad. 5.2. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przygotowany został 

projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie Golub-

Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 

2125C Macikowo – Węgiersk – etap III oraz udzielenia dotacji celowej Gminie Golub-Dobrzyń na 

dofinansowanie realizacji tego zadania. Dodał, że temat ten był już przedmiotem posiedzenia Zarządu. 

Jednakże po wprowadzeniu zmian oraz zabezpieczeniu środków w budżecie została przygotowana po 

raz kolejny.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Ad. 5.3. 

Przewodniczący Zarządu dodał, że bieżący punkt porządku to kontynuacja punktu 5.2. – etap 

IV inwestycji prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 

nr 2125C Macikowo – Węgiersk. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Ad. 6.1. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowany został 

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali 

użytkowych oraz dzierżawę gruntów  stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Dodał, ze zwiększono stawkę najmu pomieszczeń biurowych do 15,00 zł.  

Ad. 7.1. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, ze zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, § 2110 zostało już ujete w zmianach budżetowych.  

Ad. 7.2. 

Przewodniczący Zarządu nadmienił, że Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy poinformował, że rozwiązywanie rezerwy celowej na zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, należące  

do katalogu zadań danego sczezbla samorządu jest zgodne z prawem.  



Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Stowarzyszenie ,,Przywrócić pamięć” złożyło 

uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Przewodniczący Zarządu zaproponował przyznanie kwoty 

4.000,00 zł na powyższy cel.  

 W związku z brakiem zgłoszonych uwag do oferty, Zarząd Powiatu wyraża zgodę  

na realizację zadania publicznego pn. ,,10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamieta – część druga”, przyznając 

kwotę 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z wcześniej wyznaczonymi drogami 

powiatowymi, które zostały wyznaczone do modernizacji, należy ustalic ostateczny ranking dróg. 

Dodał, że w chwili obecnej należy wytypować dwie pierwsze drogi, pod które zostanie opracowana 

dokumentacja. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby jako pierwsze wybrać drogi z Gminy 

Kowalewo Pomorskie oraz Golub-Dobrzyń.  

Pani Danuta Brzoskowska poprosiła o przedstawienie wykazu finansowego dla każdej z gmin, 

który przedstawi kwoty dofinansowania do remontu dróg z poszczególnych gmin.  

Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż w jego ocenie należy zwrócić uwagę na ilość dróg  

w danej gminie.  

Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dodał, 

że należy brać pod uwagę możliwośc pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Następnie dodał, iż wspomniana droga nr 2104 C kwalifikuje się do zgłoszenia w celu opracowania 

dokumentacji w późniejszym etapie. W kwestii drugiej proponowanej drogi do remontu, tj. nr 2114C 

wspomniał, iż jest to odcinek ok. 3 km.  

Następnie Przewodniczący zaproponował, aby jako trzecią w rankingu uwzględnić drogę  

nr 2128C Bocheniec – Wilczewo (Gmina Radomin). Pan Mariusz Trojanowski dodał, iż kolejność 

remontu pozostałych dróg może zostac ustalona w późniejszym czasie biorąc pod uwagę bieżącą 

sytuację.  

Ostatecznie Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu możliwości pozyskania środków z zewnątrz oraz 

ogólnej sytuacji bieżącej ustalił kolejność remontu dróg na najbliższy okres, która przedstawia się 

następująco: 

1. Droga powiatowa nr 2104C Wielkie Rychnowo – Szychowo (Gmina Kowalewo Pomorskie); 

2. Droga powiatowa nr 2114C Nowa Wieś – Gałczewo (Gmina Golub-Dobrzyń); 

3. Droga powiatowa nr 2128C Bocheniec – Wilczewo (Gmina Radomin). 

 

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze Pani Barbara Kacprzykowska zwróciła się  

z prośbą o wyrażenie zgody na zadaptowanie pomieszczenia na łazienkę, podjęcie prac budowlanych 

na własny koszt. Przewodniczący Zarządu zapronował, aby wyraziż zgode na wykonanie 

przedmiotowych prac budowlanych pod warunkiem uzyskania zgód i pozwoleń przewidzianych  

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jeśli dla zamierzenia budowlanego są wymagane.  



 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie prac budowlanych we własnym zakresie  

i na własny koszt.  

Ad. 8.  

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

wniosku.  

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1330. 

Przewodniczący Zarządu  –  Franciszek Gutowski  ……………………………… 

Wicestarosta                       - Danuta Malecka   ……………………………… 

Członek Zarządu                - Roman Mirowski   ……………………………… 

Członek Zarządu                - Jacek Foksiński       ……………………………… 

Członek Zarządu                - Danuta Brzoskowska   ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Emilia Pęcak 

Podinspektor Wydziału  

Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 


