Protokół Nr 61/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 24 lipca 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 61. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1300 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi
100%.
Ad. 3.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 61. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 60. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 21 lipca
2020 r. bez odczytywania.
5. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w GolubiuDobrzyniu – przedstawienie sytuacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
6. Uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kowalewo
Pomorskie.
7. Sprawy różne:
7.1. Pani Anna Kasprowicz- Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prośba
o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym na rok 2020;
7.2. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w GolubiuDobrzyniu – prośba o zwiększenie limitu na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
7.3.

Departament

ds.

Finansowych

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych - wyjaśnienia, dotyczące możliwości angażowania środków samorządu
przeznaczonych na działanie warsztatu terapii zajęciowej;
7.4. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba o uzgodnienie
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko;

7.5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych;
7.6. Pani Mariola Waszewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zmianę stanowiska;
7.7. Form&Style Wojciech Osłowski – wniosek o zawarcie aneksu terminowego do umowy.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia.
Porządek obrad 61. posiedzenia został przyjęty pozytywnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 60. posiedzenia Zarządu Powiatu
przeprowadzonego w dniu 21 lipca 2020 r. bez odczytywania.
Protokół z 60. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania.
Ad. 5.
Przewodniczący Zarządu przywitał zaproszonych gości i poprosił o zajęcie głosu Pana
Michała Kamińskiego Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Pan
Michał Kamiński przypomniał, że w 2015 roku w Szpitalu odbył się remont oddziałów ale nie spełnił
on wszystkich potrzeb oddziałów dla poszczególnych wydziałów, np. takich jak izolatek. Nadmienił,
że oddziały nie mogą być oddziałem przez, który przechodzą inne osoby, tak jak jest w przypadku
oddziału kardiologicznego. W chwili obecnej jest wydział wewnętrzny, za którym znajduje się
przeszklone przejście a kolejny jest oddział kardiologiczny. W związku z tym, należy je dostosować
do warunków sanitarnych. W ostatnim czasie zmieniła się także podległość Szpitala pod sanepid.
Obecnie Szpital należy pod Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu. Pan
Michał Kamiński dodał, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu przed
zakończeniem rozwiązania współpracy, wyznaczyła termin na dostosowanie oddziału do wymaganych
warunków sanitarnych. Był to okres 6 – miesięczny, który nie został przedłużony. Następnie odbyło
się spotkanie, na którym wyjaśniono przyczyny problemów dostosowania oraz przedstawiono zakres
wykonywanych prac na oddziałach. Ostatecznie wystąpiono do Głównego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie i nadal jest to procedowane. Jeśli nie będzie zgody na przedłużenie terminu, pojawią się
dwa rozwiązania – likwidacja oddziału lub zamiana oddziału kardiologicznego na pododdział
wydziału wewnętrznego. Jednakże nie ma pewności, czy w przypadku utworzenia pododdziału, czy
kontrakt z oddziału kardiologicznego zostałby w całości przeniesiony na oddział wewnętrzny. Pan
Kamiński dodał, że przygotował wynik finansowy oddziału kardiologicznego. Wartość kosztów
to 1 836 981,70 zł, natomiast realizacja kontraktu z NFZ została zrealizowana na poziomie
2 412 576,00 zł. Oddziały zachowawcze finansują się, natomiast oddziały zabiegowe, w szczególności
ginekologia generują koszty wyższe niż przychody. Dodał, że w zestawieniu nie ma ujętych kosztów
pośrednich. Pan Michał Kamiński przygotował propozycję aranżacji pomieszczeń parteru pod
potrzeby oddziału kardiologii. Dodał, że mieszczą się tu wszystkie pomieszczenia wymagane dla
oddziału, tj. brudownik, punkt pielęgniarski. Koncepcja ta może ulec modyfikacji, na przykład
poprzez zrezygnowanie z gabinetu lekarskiego na oddziale a lekarze byliby w gabinecie na piętrze,
dzięki czemu zyskałoby miejsca na dodatkowe łóżka. Pani Danuta Brzoskowska zapytała
o szacunkowy koszt realizacji tej koncepcji. Pan Michał Kamiński odpowiedział, że szacunkowo jest
to koszt około 700 000,00 zł. Jednakże należy wykonać projekt oraz szczegółowy kosztorys. Pan

Kopp dodał, że oddział zyskałby przestrzeń, która poprawiłaby warunki pracy. Pan Bogusławski
wyjaśnił, że lekarze mogą korzystać z gabinetu lekarzy oddziału wewnętrznego.
Przewodniczący Zarządu potwierdził, że oddział kardiologiczny wymaga dostosowania,
jednakże w chwili obecnej jest to niemożliwe ze względu na trwające prace na Oddziale Chorób Płuc
i Gruźlicy. Dodał, że jest to inwestycja, która wymaga dużego nakładu finansowego. W związku z tym
należy przeanalizować możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
Pan Kopp oraz Pan Bogusławski opuścili posiedzenie Zarządu o 1415.
Pan Michał Kamiński dodał, że w ramach RPO oddział kardiologiczny nie był na liście
oddziałów możliwych do uzyskania dofinansowania. Przewodniczący Zarządu podsumowując
powiedział, że rozpoczęcie kolejnej inwestycji możliwe będzie po zakończeniu remontu Oddziału
Chorób Płuc i Gruźlicy. Następnie podziękował Panu Michałowi Kamińskiemu za przybycie oraz
przedstawienie tematu.
Pan Michał Kamiński opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu o godzinie 1430.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu, poinformował, że zgodnie z podjętą wcześniej decyzją
przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność
Gminy Kowalewo Pomorskie. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przygotowanego projektu.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu odczytał prośbę Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu o akceptację przesunięć w planie finansowym Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Następnie dodał, ze Pani Małgorzata Badźmirowska
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu nie wnosi uwag
do przedstawionych przesunięć w planie. Zapytał w związku z tym, czy członkowie Zarządu wnoszą
uwagi. Uwag nie zgłoszono.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na rok 2020 ze środków PFRON zgodnie
z przedstawioną przez jednostkę propozycją.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jarosława Zakrzewskiego Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o zwiększenie limitu
na 2020 rok w rozdziale R85156 na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku o kwotę 300 000,00 zł. Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu poinformował,
że zwrócił się już do Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy o zwiększenie dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na ten cel.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazał informację, w której wyjaśniono kwestię kosztów działania warsztatu
terapii zajęciowej. W przedmiotowym piśmie wyjaśniono, że 10% udział samorządu powiatowego
w kosztach działania wtz odnosi się do kosztów ogółem bez względu na źródło ich pokrycia
z zachowaniem art. 10b ust. 2a i 2b ustawy o rehabilitacji.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Emilia Piotrowska Zastępca Kierownika
Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przygotowała wyjaśnienia dotyczące

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zakole Drwęcy wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przedmiotowym pismem, na obszarze terenu objętego
planem zagospodarowania przestrzennego nie występują nieruchomości stanowiące własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – Zakole Drwęcy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan
dotacji celowych na 2020 rok w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.
85321, § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.
Ad. 7.6.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Marioli Waszewskiej Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody
na zmianę stanowiska pracownika z referenta na podinspektora.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę stanowiska Pani Katarzyny Błaszkiewicz
ze stanowiska referenta na podinspektora z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Ad. 7.7.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Wojciech Osłowski Form&Style zwrócił się
z wnioskiem o zawarcie aneksu terminowego do umowy nr TI.7011.5.2020.RG z dnia 25 maja 2020 r.
na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2104C Wielkie Rychnowo – Kowalewo Pomorskie na docinku od km 0+933 do km 1+471.
Przewodniczący wyjaśnił, iż ze względu na fakt, że dokumentacja projektu jest obszerna i wymaga
poświęcenia czasu, proponuje wyrażenie zgody na zawarcie aneksu terminowego do dnia
31 października 2020 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu terminowego do dnia 31 października 2020
roku, dotyczącego umowy nr TI.7011.5.2020.RG z dnia 25 maja 2020 r. na wykonanie zadania
pn. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie
Rychnowo – Kowalewo Pomorskie na docinku od km 0+933 do km 1+471.
Ad. 8.
Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Przewodniczący
Zarządu przypomniał, że uchwałą nr XXVII/165/2020 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
23 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2020 rok dokonano zwiększenia budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w GolubiuDobrzyniu o kwotę 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na koszty
dokumentacji projektowej. W związku z tym, Zarząd Powiatu zwróci się do Zarządu Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu o przygotowanie kompletnej dokumentacji w celu
realizacji inwestycji pn. "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta DąbrówkaRadziki Duże".
Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku.

Ad. 9.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1445.
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

