
Protokół Nr 59/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 59. 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%.  W zastępstwie za Panią Katarzynę Orłowską Sekretarz Powiatu obecna była Pani Monika 

Ciechanowska Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.  

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 59. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 58. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 

2020 r.  

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego 

na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu  

i wyznaczenia jej przewodniczącego. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  informacja o środkach Funduszu 

Pracy; 

6.2. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – informacja o przystąpieniu do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

6.3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – uchwała w sprawie wszczęcia 

postępowania nadzorczego; 

6.4. Pani Anna Gierej – Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON – przyznanie 

środków finansowych na realizację ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”; 

6.5. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – informacje, dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie 

Pomorskim; 

6.6. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – wykaz 

poniesionych kosztów; 

6.7. Pani Anna Gierej – Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON - przyznanie 

środków finansowych na realizację ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”; 

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

6.9.  Pan Paweł Aranowski – Kancelaria Adwokacka – informacja, dotycząca przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych  

nr 2107C, 2126C i 2118C”; 

6.10. Pan Andrzej Kurda – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. – 

prośba o wprowadzenie aneksu do umowy oraz wprowadzenie częściowego fakturowania do 90% 



wartości zadania; 

6.11. Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – informacja  

w sprawie wsparcia samorządów w okresie epidemii COVID-19; 

6.12. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – protokół z przeprowadzonej kontroli merytorycznej w Domu Pomocy 

Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.13. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiany planu dotacji celowych; 

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

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatora w ramach środków własnych; 

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

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na likwidację sprzętów kuchennych. 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie posiedzenia 

 

Porządek obrad 59. posiedzenia został przyjęty pozytywnie. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół nr 58. z posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2020 r. bez odczytywania. 

Protokół z 58. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy po zapoznaniu się z projektem uchwały członkowie 

Zarządu wnoszą jakiekolwiek uwagi. Nikt z obecnych nie wniósł uwag. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu i wyznaczenia jej przewodniczącego. 

 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznano z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy 

dodatkową kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 17 699,00 zł.  

 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta 

Kowalewo Pomorskie, który poinformował o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Następnie 

zaproponował, aby zwrócić się z prośbą o zmianę przeznaczenia w Studium a następnie w Planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie nieruchomości położonej  

w 3 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie, przy ul. Odrodzenia, oznaczonej nr geod. 17/25, 17/26, 

17/27, 17/28 z terenów usług na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwróceniu się z prośbą o zmianę przeznaczenia w Studium  

a następnie w Planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie 

nieruchomości położonej w 3 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie, przy ul. Odrodzenia, oznaczonej 

nr geod. 17/25, 17/26, 17/27, 17/28 z terenów usług na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

 



Ad. 6.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 

przekazała uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną 

uchwałę nr XXV/157/2020 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok. 

Następnie wyjaśnił, iż stwierdzono, że wymieniona uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów 

poprzez nieuprawnione utworzenie nowej rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego. Skarbnik 

Powiatu wyjaśnił, że uchwała ta została już skorygowana w dniu 24 czerwca 2020 r. 

 

Ad. 6.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że dzięki Pani Małgorzacie Badźmirowskiej 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się  

z wnioskiem o wsparcie finansowe, udało się uzyskać dofinansowanie na realizację projektu w ramach 

,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach dofinansowania zostaną między 

innymi doposażone i zmodernizowane pomieszczenia w Warsztatach Terapii Zajęciowej  

w Kowalewie Pomorskim oraz zostanie zakupiony samochód służbowy dla Niepublicznego 

Przedszkola Terapeutycznego ,,Adaś” w Gałczewie. W ramach projektu zostanie również 

dostosowana toaleta ogólnodostępna do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Plac 

Tysiąclecia 25. 

 Pani Monika Ciechanowska uzupełniła, że całkowity koszt wkładu własnego zostanie 

przedstawiony pisemnie przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia na kolejnym posiedzeniu Zarządu 

Powiatu.  

 

Ad. 6.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji  

o terminie podpisania umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Toruniu. W piśmie 

poinformowano także, że planowane jest przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu poinformowało, że do dnia 10 lipca 2020 r. oczekuje przedłożenia rozliczenia kwoty 

36 679,00 zł przekazanej w 2019 roku.  

Pani Monika Ciechanowska dodała, że po uzgodnieniu treści z Panią Anną Kasprowicz Prezes 

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu, dokument przedłożono już do podpisania. 

 

Ad. 6.6. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci w Toruniu przekazało wykaz poniesionych kosztów w 2019 roku ze środków 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

 

Ad. 6.7. 

 W przedmiotowym punkcie odczytano informację o przyznaniu środków w ramach 

,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dostosowanie łazienki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w budynku w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Koppa 1. 

 

Ad. 6.8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zwiększono plan dotacji celowych na 2020 rok  

w dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości 



wydawniczych do bibliotek szkolnych. Pan Zbigniew Szyjkowski wyjaśnił, iż otrzymaliśmy 

dofinansowanie na narodowy program rozwoju czytelnictwa. 

 

Ad. 6.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pan Paweł Aranowski – Kancelaria Adwokacka 

Paweł Aranowski zwrócił się z prośbą o dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawcy 

Zakład Drogowo Budowlany Sp. z o.o. w związku z przetargiem nieograniczonym na zadanie  

pn. ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C”. 

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że firma, która była podwykonawcą zrealizowała zadanie. 

Jednakże Powiat nie może dokonać płatności dla głównego wykonawcy do czasu, gdy ten nie dokona 

płatności na rzecz podwykonawcy. Dodał, iż temat ten jest analizowany przez Biuro Prawne tut. 

Starostwa. Zostało wystosowane także pismo, iż powinien przedłożyć potwierdzenie dokonania 

płatności dla podwykonawcy. W przypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana, Powiat dokona 

płatności na rzecz podwykonawcy a następnie główny wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

pomniejszone o wynagrodzenie dla podwykonawcy.  

 

Ad. 6.10. 

 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Andrzej Kurda 

zwrócił się z prośbą o wprowadzenie aneksu do umowy wydłużającego okres realizacji zadania  

pn. ,,Remont drogi nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą” do 31 sierpnia 

2020 roku oraz wprowadzenie możliwości częściowego fakturowania do 90% wartości zadania. 

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, ze na skutek warunków atmosferycznych powstały ubytki  

w poboczach. Zdarzenie to było przed 30 czerwca 2020 r. – przed datą zakończenia umowy. Po radzie 

budowy stwierdzono, iż zadanie nie może zostać odebrane. Dodał, że w chwili obecnej trwają  

rozmowy oraz przygotowywany jest kosztorys robót, które są konieczne do wykonania. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż odbyło się także spotkanie z przedstawicielami gminy 

Zbójno i gminy Ciechocin, na którym omówiono kwestie melioracji, a mianowicie odprowadzenie 

wody z pól znajdujących się przy omawianym odcinku drogi. W kwestii wprowadzenia możliwości 

częściowego fakturowania do 90% wartości zadania, nie ma takich możliwości prawnych.  

Pan Jacek Foksiński zapytał, kto wykonywał projekt na powyższe zadanie, ponieważ uważa, że skarpy 

były nieodpowiednio umocnione. Przewodniczący Zarządu powiedział, ze uważa, iż obecna sytuacja 

jest spowodowana ciężkimi warunkami atmosferycznymi, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 

Następnie dodał, ze poza warstwą betonową były ułożone ażury plastikowe, które zostały zagęszczone 

gruntem. Projekt został wykonany przez firmę z Włocławka, która twierdzi, iż to warunki 

atmosferyczne były przyczyną zaistniałej sytuacji.   

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania w przedmiotowej sprawie. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 6.11. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Sebastian Skuza Sekretarz Stanu  

w Ministerstwie Finansów przekazał zebraną informację w sprawie możliwości wsparcia samorządów 

w okresie epidemii COVID-19. 

 

Ad. 6.12. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przekazała kserokopię protokołu  

z przeprowadzonej kontroli merytorycznej w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Dodał, 



iż w zaleceniach pokontrolnych ujęto kwestię ponownej analizy stanowisk, które zalicza się do prac  

o szczególnym charakterze, a w dalszej kolejności w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

dokonania ewentualnej korekty w ZUS w zakresie uiszczanych składek na Fundusz Emerytur 

Pomostowych. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż nie wszystkie stanowiska w Domu Pomocy 

Społecznej podlegają pod kryteria przejścia na  wcześniejszą emeryturę, ponieważ zaistniała sytuacja, 

w której odprowadzano  zwiększoną składkę w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę  

na stanowisku dyrektora. Okazało się jednak, iż stanowisko to nie podlega możliwości przejścia  

na wcześniejszą emeryturę. Pozostałe zalecenia dotyczą bieżącej działalności, na przykład 

przeanalizowania możliwości zainstalowania monitoringu oraz dzwonka lub domofonu. Pani Monika 

Ciechanowska wyjaśniła, iż nadwyżka składek nie będzie stracona a zostanie przeniesiona.  

 

Ad. 6.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 z przeznaczeniem  

na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej oraz 

zmniejszył plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 w związku  

z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej 

przyjętych na tzw. ,,starych zasadach”. Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu wyjaśnił,  

iż otrzymaliśmy kwotę 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) więcej na Dom 

Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Ad. 6.14. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Sylwii Foksińskiej Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody  

na montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Koppa 1A  

w Golubiu-Dobrzyniu, w tym zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie budynku na elewacji 

północnej w ramach własnych środków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-

Dobrzyniu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na montaż klimatyzatora ściennego  

w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Koppa 1A w Golubiu-Dobrzyniu, w tym 

zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie budynku na elewacji północnej w ramach własnych 

środków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Ad. 6.15. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Piotr Wiśniewski 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na likwidację sprzętów kuchennych. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby 

przekazać sprzęty jednostkom organizacyjnym powiatu lub innym jednostkom, które wyrażą chęć 

zakupu. Dodał, że w przypadku braku zainteresowania, sprzęty mogłyby zostać sprzedane do firm 

recyklingowych lub firm zajmujących się skupem poszczególnych surowców. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym 

sprzętów kuchennych do jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego lub innych 

jednostek zainteresowanych nabyciem ww. sprzętu. W przypadku braku zainteresowania, proponuje 

się sprzedaż sprzętu do firm recyklingowych lub zajmujących się skupem poszczególnych surowców. 

 

 

 

  



Ad. 7.  

Przewodniczący Zarządu przekazał informację, iż Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu przygotował pisemną opinię, dotyczącą projektowanej 

rozbudowy drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo – Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 

0+955 do km 1+471 na działkach ewidencyjnych nr 215/3, 215/4, 215/5, 215/9, 221, 241/2, 243/5, 

246/3, 246/10, 247/3, 247/8, 248/1, 249 obręb Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie. 

Dodał, że pozytywna opinia Zarządu Powiatu została już przekazana po wcześniejszych ustaleniach  

z Dyrektorem. 

Przewodniczący Zarządu poinformował o zakończeniu dwóch przetargów na remont dróg 

powiatowych. Nadmienił, iż w obydwóch ofertach inwestorzy obniżyli ceny w stosunku  

do kosztorysów. Łącznie oferty są niższe  o 2 669546,00 zł, w związku z czym deficyt będzie 

mniejszy o kwotę 1 335 223,00 zł.  

Przewodniczący Zarządu poinformował, że na spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 

pojawiła się sugestia wykonania remontu drogi w Oborach wspólnie z Powiatem Rypińskim.  

Po wstępnym rozmowach, Przewodniczący potwierdza chęć współfinansowania zadania ale to Rypin 

byłby wnioskodawcą, ponieważ mają możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 80%. Powiat 

Golubsko-Dobrzyński otrzymałby dofinansowanie w wysokości 50%.  

Następnie Przewodniczący poinformował, że w ramach tarczy antykryzysowej gminy  

i powiaty będą mogły skorzystać z nowego instrumentu jakim jest Funduszu Inwestycji 

Samorządowych. Przedstawicielom samorządów zostały przekazane vouchery z  kwotami 

przeznaczonymi na cele inwestycyjne. W ramach tych środków Powiat Golubsko-Dobrzyński 

otrzymał promesę na kwotę 2 476 386 zł. Przewodniczący Zarządu poinformował, że środki te mogą 

zostać przeznaczone na wkład własny do wybranej inwestycji. Następnie dodał, że chciałby  

je przeznaczyć na adaptację budynku Sądu na szkołę muzyczną, ponieważ inwestycja ta wymaga 

dużego nakładu finansowego. Dokumentacja projektowa jest ważna przez okres 3 lat a dzięki 

rozpoczęciu inwestycji, byłaby okazją do utrzymania ważności dokumentacji. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych 

nie zgłosił wniosku.  

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1510. 

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 


