
Protokół Nr 55/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 55. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi 

100%. 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie do Spraw różnych pisma Pana Jerzego 

Rozwonkowskiego Kierownika Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. 

w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wzięcia udziału w naborze 

wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych niektórych linii 

komunikacyjnych. Więcej wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący 

Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 55. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Sprawy różne: 

4.1. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba  

o przedstawienie stanowiska w sprawie budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia; 

4.2. Pan Jerzy Rozwonkowski -  Kierownik Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Transportu 

Samochodowego S.A. w Golubiu-Dobrzyniu - prośba o rozważenie możliwości wzięcia udziału 

w naborze wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 

niektórych linii komunikacyjnych. 

5. Wolne wnioski 

6. Zakończenie posiedzenia 

Porządek obrad 55. posiedzenia został przyjęty pozytywnie. 

 

Ad. 4.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta 

Golubia-Dobrzynia zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o ostatecznym stanowisku, 

dotyczącym listu intencyjnego w sprawie budowie obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przypomniał, że temat ten był już przedmiotem posiedzenia wcześniejszego posiedzenia Zarządu 

Powiatu. Nadmienił, że udzielono odpowiedzi do Urzędu Marszałkowskiego, iż Zarząd Powiatu 

podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu się od podpisania listu intencyjnego. Następnie ponownie 

powiedział, że budowa obwodnicy jest potrzebną inwestycją a Zarząd Powiatu w pełni ją popiera.  



 Pani Danuta Brzoskowska zapytała o koszt inwestycji. Przewodniczący Zarządu 

odpowiedział, iż nie jest mu znany koszt budowy.  Przewodniczący Zarządu poprosił Panią 

Wicestarostę o odczytanie listu intencyjnego w przedmiotowej sprawie. Pan Jacek Foksiński zapytał, 

czy do tej pory zostały przygotowane wstępne analizy, co do przebiegu i kosztów obwodnicy. 

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, iż to właśnie Studium Techniczno - Ekonomiczno-

Środowiskowe określi przebieg trasy. Przewodniczący Zarządu podkreślił, iż inwestycja jest 

potrzebna, jednakże ze względu na brak wcześniejszych ustaleń o wysokości dofinansowania, Zarząd 

nie był w stanie podjąć decyzji o dofinansowaniu w chwili obecnej. 

Pani Danuta Brzoskowska zaproponowała, aby ze strony Powiatu dofinansowanie wynosiło 15%. 

Przewodniczący Zarządu potwierdził, iż jest to udział procentowy, który mógłby zostać przedstawiony 

jako propozycja. Dodał, iż zostanie przygotowane pismo, które zostanie wysłane do Biura Inwestycji 

Drogowych Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń. 

Ad. 4.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jerzego Rozwonkowskiego -  Kierownika 

Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w Golubiu-Dobrzyniu, który 

zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wzięcia udziału w naborze wniosków o objęcie dopłatą 

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych niektórych linii komunikacyjnych. Następnie 

poinformował, iż Pan Rozwonkowski w rozmowie zaproponował, aby przez okres 1 roku Powiat 

udzielił dofinansowania w kwocie 1700-2000 zł, a w okresie wakacyjnym około 500 zł. Następnie 

zaproponował, aby wyrazić wstępną zgodę na udzielenie dofinansowania po sprawdzeniu wszelkich 

możliwości wzięcia udziału w naborze wniosków przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg tut. 

Starostwa. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o objęcie dopłatą z Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej niektórych linii 

komunikacyjnych, jeżeli zostaną spełnione wszelkie wymogi formalne.  

 

Ad. 5.  

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

wniosku.  

Ad. 6.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1500. 

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 


