
Protokół Nr 75/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 75. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi 

100%. Dodatkowo obecna była Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu oraz Pan Adam Wiśniewski.  

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 75. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Pan ▀▀▀▀▀▀ – omówienie kwestii przeznaczenia działki po ewentualnym zakupie.  

5. Przyjęcie protokołu z 74. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

6. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

na rok 2021; 

6.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na rok 2021; 

6.3. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2021-2023 w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim; 

6.4. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 

2021-2025; 

6.5. w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu 

partnerskiego pn. ,,Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 

Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

7. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

7.1. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

7.2. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2021 roku. 



8. Sprawy różne: 

8.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych – dz. 855 – Rodzina,  

8.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiana w planie dotacji celowych – dz. 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dz. 752 – Obrona narodowa; dz. 853 – 

Pozostałe zadania w związku z niewykorzystaniem przyznanych dotacji; 

8.3.Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiany w planie dotacji celowych – dz. 020 – Leśnictwo; 

dz. 710 – Działalność usługowa; dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 

dz. 851 – Ochrona zdrowia; dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; 

8.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowej w dz. 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa; 

8.5. Pan Andrzej Okruciński – Wójt Gminy Ciechocin – wniosek o zaopiniowanie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

8.6. Pan Krzysztof Kobiela – O.K  ACQUSITION Pośrednictwo w Obrocie 

Nieruchomościami – propozycja najmu części dachu budynku pod instalację telekomunikacyjną; 

8.7. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – zaproszenie do udziału w 

ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka; 

8.8.Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie dotacji w dz. 754 – Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 

8.9.Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie dotacji w dz. 801 – Oświata i wychowanie 

oraz dz. 852 – Pomoc społeczna; 

8.10. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o podjęcie 

decyzji w sprawie organizacji kolejnego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej; 

8.11.Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o podjęcie 

decyzji w sprawie organizacji kolejnego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej; 

8.12. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej; 

8.13. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej –przyznanie środków z rezerwy 

oświatowej subwencji ogólnej; 

8.14. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wprowadzenie do budżetu; 

8.15. Pani Iwona Malinowska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Golubiu-Dobrzyniu –prośba o anulowanie opłaty z tytułu czynszu najmu za miesiąc grudzień; 

8.16. Minister Edukacji i Nauki – informacja o wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2020; 

8.17. Biuro Rady Powiatu – odpowiedzi na wnioski w sprawie zadań inwestycyjnych; 

8.18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – kwestia wysokości przelewu środków za przedłożone 

faktury + stanowisko Biura prawnego; 

8.19. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na podpisanie umowy; 

8.20. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 851 – 

Ochrona zdrowia; 

8.21. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy –uchwała w sprawie wydania opinii o 

możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. 

9. Wolne wnioski 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 



Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu 

obecny jest Pan ▀▀▀▀, który jest zainteresowany kupnem działki nr 17/31 obręb Kowalewo 

Pomorskie. Przewodniczący Zarządu zapytał, jakie plany ma ▀▀▀▀ w chwili zakupu działki. Pan 

Adam Wiśniewski poinformował, że planuje wykopać stawy na własny użytek. Przewodniczący 

Zarządu zapytał wtedy czy planuje na przykład prowadzić na terenie działki jakąkolwiek sprzedaż. 

Pan ▀▀▀ odpowiedział, że nie, jest to działka z planem rekreacyjnym. Następnie poinformowano 

Pana ▀▀▀, że powinien zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim z zapytaniem, 

czy na tym terenie możliwe jest wykopanie stawów. Pan ▀▀▀▀ powiedział, że zwróci się do Urzędu 

Miejskiego i przekaże informację do Zarządu Powiatu. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania. Pytań nie zgłoszono. Pan ▀▀▀ 

opuścił spotkanie.  

Ad. 5. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 74. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 1 grudnia 2020 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 74. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy ktoś z obecnych wnosi uwagi lub ma pytania do 

wcześniej przekazanego projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2021. Pytań  

nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2021. 

Ad. 6.2. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu zapytał czy członkowie Zarządu wnoszą 

uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2021. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2021. 

Ad. 6.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2021-2023 w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim został przygotowany przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi 

uwagi. 



 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia do 

realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powiecie 

Golubsko-Dobrzyńskim. 

Ad. 6.4. 

 Kolejny projekt uchwały także został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Zarządu zapytał o uwagi do projektu uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2021-2025. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 

2021-2025. 

Ad. 6.5. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał o pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu 

partnerskiego pn. ,,Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu 

partnerskiego pn. ,,Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. Następnie zaproponował, aby kwoty były na tym samym poziomie, jak w roku 2020. 

 Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z 

prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalając kwoty takie same 

jak w roku 2020. 

Ad. 7.2. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany 

projekt uchwały w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 



świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku. Po przedstawieniu ofert, Zarząd 

Powiatu wybrał ostatecznie ofertę Stowarzyszenia SursumCorda.  

  

Ad. 8.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że otrzymaliśmy decyzję Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, dotycząca zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 

2110; rozdz. 85508, § 2160 oraz rozdz. 85510, § 2160.  

Ad. 8.2. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał, że Wojewoda Kujawsko-

Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110 ogółem o kwotę 14.965 zł oraz zmniejszył dotacje 

celowe w dz. 752 – Ochrona narodowa, rozdz. 75212, § 2110 o kwotę 4.000 zł i w dz. 853 – Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 5.000 zł w związku z 

niewykorzystaniem przyznanych dotacji.  

Ad. 8.3. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji 

celowych w dz. 020 – Leśnictwo, rozdz. 02078, § 2110; dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 

71012, § 2110; dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 

2110, § 6410 oraz dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110. Natomiast zmniejszenie planu 

dotacji nastąpiło w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005, § 2110.  

Ad. 8.4. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał, że Wojewoda Kujawsko-

Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 r. w . dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 

70005. § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 

r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.  

Ad. 8.5. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że Pan Andrzej Okruciński Wójt Gminy Ciechocin 

zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciechocin w części wsi Elgiszewo wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

Ad. 8.6. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęła do tut. Starostwa oferta Pana Krzysztofa 

Kobieli O&K Acquisition, dotycząca najmu części dachu budynku pod instalację telekomunikacyjną. 

Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż ze względu na wysokość masztu, nie wyraża zgody na najem 

dachu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na najem części dachu budynku przy ulicy 

Konopnickiej 15 w Golubiu-Dobrzyniu pod instalację telekomunikacyjną.  



Ad. 8.7. 

 Przewodniczący Zarządu w przedmiotowym punkcie poinformował, że do tut. Starostwa 

wpłynęło zaproszenie do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. 

Następnie dodał, że zgodnie z opinią otrzymana z Wydziału Oświaty i Zdrowia, dyrektorzy szkół nie 

widzą w chwili obecnej potrzeby oraz możliwości udziału w programie.  

Ad. 8.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczące 

zwiększenia dotacji w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, 

§ 6410 o kwotę 301.000 zł.  

Ad. 8.9. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczące 

zwiększenia planu dotacji celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 - ,,Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. oraz w 

dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 

bieżącej domów pomocy społecznej – rezerwa celowa dz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. 

Ad. 8.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo, które wpłynęło z Wydziału Geodezji, Kartografii i 

Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa. W przedmiotowym piśmie poinformowano, iż pierwszy 

przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej zakończył się wynikiem 

negatywnym. W związku z tym, możliwa jest organizacja kolejnych przetargów.  

 Zarząd Powiatu ze względu na trwającą trudną sytuację epidemiologiczną podjął decyzję,  

iż w chwili obecnej nie będzie ogłaszany kolejny przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w obrębie 3 miasta Kowalewo Pomorskie przy ulicy Odrodzenia 8, oznaczonej nr geod. 

17/20, 17/21 i 17/24.  

 

Ad. 8.11. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał kolejne pismo, które wpłynęło także  z Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa. W przedmiotowym piśmie 

poinformowano, iż pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej 

zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z tym, możliwa jest organizacja kolejnych 

przetargów.  

 Zarząd Powiatu ze względu na trwającą trudną sytuację epidemiologiczną  podjął decyzję,  

iż w chwili obecnej nie będzie ogłaszany kolejny przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, oznaczonej nr geod. 193/4 i 193/11. 

Ad. 8.12. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mirosława Stańczyka Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, w którym przekazany 



informację, że dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zwiększono cześć oświatową subwencji ogólnej 

na rok 2020 o kwotę 87 000,00 zł.  

Ad. 8.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze zgodnie z otrzymanym pismem Pana Mirosława 

Stańczyka Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie 

Finansów, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki została przyznana dla Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na rok 2020 kwota 58 307,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej.  

Ad. 8.14. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Jarosław Zakrzewski Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o przyjecie do budżetu jednostki kwoty 

2 450,00 zł , która zostanie wykorzystana na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu jednostki.  

Ad. 8.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony Malinowskiej Dyrektor Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące anulowania opłaty z tytułu 

czynszu.  

Zarząd Powiatu ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną związaną z trwająca 

pandemią, podjął decyzję o jednorazowym anulowaniu opłaty z tytułu czynszu najmu pomieszczeń 

wraz z mediami za miesiąc grudzień 2020 r., która wynosi 3824,34 zł.  

Ad. 8.16. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Macieja Kopeć Podsekretarza Stanu 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym poinformowano, że w dniu 20 listopada br. Weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada br. Zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu podziału części oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2020. 

Ad. 8.17. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Karoliny Kowalskiej Kierownika Biura Rady 

Powiatu, w którym udzielono odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania 

wniosków o ujecie w budżecie Powiatu na rok 2021 zadań inwestycyjnych. Przewodniczący Zarządu 

poinformował, że wniosek o budowę dwóch odcinków chodnika, tj. od Ośrodka Chopinowskiego do 

sklepu oraz od skrzyżowania w kierunku Płonka do końca wsi Szafarnia wraz z wytyczeniem przejścia 

dla pieszych został zaopiniowany negatywnie. Drugi wniosek o oświetlenie chodnika przy drodze 

powiatowej w Sierakowie również został zaopiniowany negatywnie.  

Ad. 8.18. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, w którym zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie kwestii decyzji o dokonaniu 



przelewu środków za przedłożone faktury na realizację projektu ,,Program wyrównywania różnic 

między regionami III” obszar F. Następnie dodał, iż pismo zostało przekazane do Biura Prawnego tut. 

Starostwa w celu wydania opinii. Biuro Prawne wyjaśniło, że wydatkowanie ze środków w inny 

sposób, niż dotychczas przyjęty (przekazywanie środków za rozliczone faktury w kwocie 

pomniejszonej o 20% wkładu własnego), jest wysoce ryzykowne i może skutkować 

zakwestionowaniem rozliczenia przez PFRON, co może doprowadzić do obowiązku zwrotu 

otrzymanego dofinansowania.  

Pani Małgorzata Badźmirowska potwierdziła, iż w związku z wcześniejszą deklaracją 

zabezpieczenia wkładu własnego, potwierdza, że w chwili obecnej jedynym rozwiązaniem jest 

rozliczanie w dotychczasowym trybie.   

Zarząd Powiatu informuje w związku z deklaracją zabezpieczeniawkładu własnego 

podjął decyzję, że obowiązujący pozostaje dotychczasowy tryb rozliczania projektu – 

przekazywanie środków za rozliczone faktury w kwocie pomniejszonej o 20% wkładu 

własnego.  

Pani Małgorzata Badźmirowska opuściła posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Ad. 8.19. 

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, iż w przedmiotowym temacie – kompleksowe sprzątanie i 

utrzymanie czystości pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu 

podjęto już uchwałę. 

Ad. 8.20. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, § 6410 o kwotę 250.000 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w 

Golubiu-Dobrzyniu w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej ,,COVID-19” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy 

budżetowej na 2020 rok. 

Ad. 8.21. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Nr 12 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego 

przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem. 

Ad. 9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie 

zgłoszono. Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 10.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1525. 

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

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

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



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

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

 

 
 

▀▀ - Ochrona Danych Osobowych 

 
 

Sporządziła: Emilia Pęcak - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 


