
Protokół Nr 79/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 79. posiedzenie Zarządu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 830 otworzyła i prowadziła Pani Danuta Malecka 

Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński stwierdziła, iż nieobecny 

jest Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu. Jest to nieobecność usprawiedliwiona.  

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Pani Wicestarosta Golubsko-

Dobrzyński poprosiła o dodanie punktu w Sprawach różnych: 

1) Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 

– prośba o wyrażenie zgody na wynajęcie dodatkowego sprzętu w celi realizacji akcji zimowego 

utrzymania dróg powiatowych.  

Następnie Pani Wicestarosta zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 79. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 78. Posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 

2020 rok. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-

Dobrzyniu; 

6.2. w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy na rok 2021 w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.3. zmieniająca uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba o wyrażenie 

zgody na montaż kamery na budynku; 

7.2. AKROID – Andrzej Kurda – wniosek o wydanie opinii, dotyczącej inwestycji drogowej; 

7.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu wydatków  (dz. 851 – Ochrona 

zdrowia); 

7.4. Pan Mariusz Trojanowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na wynajęcie dodatkowego sprzętu w celi realizacji akcji 

zimowego utrzymania dróg powiatowych.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 



 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 78. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 22 grudnia  2020 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 78. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Wicestarosta zapytała, czy członkowie Zarządu zgłaszają jakieś uwagi lub pytania do 

przekazanego wcześniej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034. Nikt z obecnych nie 

zgłosił uwag.  

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034.  

Ad. 5.2. 

 Wicestarosta zapytała, czy członkowie Zarządu zgłaszają uwagi lub pytania do przekazanego 

wcześniej projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok. 

Ad. 6.1. 

 Wicestarosta zapytała, czy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu bez 

odczytywania projektu.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.2. 

 Pani Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński poinformowała, że przesłany został projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na 

rok 2021 w Golubiu-Dobrzyniu. Nadmieniła, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie uchwały. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2021 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.3. 

 W przedmiotowym punkcie Pani Wicestarosta zapytała, czy ktoś z obecnych ma pytania do 

Pana Skarbnika w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

 



Ad. 7.1. 

  W przedmiotowym punkcie odczytano pismo Pana Mariusza Piątkowskiego Burmistrza 

Miasta Golubia-Dobrzynia, dotyczące montażu kamery na budynku położonego przy ulicy Plac 1000-

lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na montaż kamery monitoringu na elewacji frontowej budynku 

położonego przy Placu 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

Ad. 7.2. 

 Pani Wicestarosta poinformowała, że wpłynęło pismo z AKROID Andrzej Kurda, dotyczące 

wydania opinii, dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Budowa ulicy Sosnowej i Kalinowej” 

w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie nadmieniła, że Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobryniu nie wniósł uwag do projektu budowlanego i pozytywnie 

zaopiniował. W związku z tym, Pani Wicestarosta zaproponowała, aby zaopiniować projekt 

pozytywnie.  

 Zarząd Powiatu ze względu na fakt, iż planowana inwestycja nie ma bezpośredniego 

połączenia z drogami powiatowymi, nie wniósł uwag do projektu i zaopiniował go pozytywnie.  

Ad. 7.3. 

 Pani Wicestarosta poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o  

zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2020 r. w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, § 

6410 o kwotę 498.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem 

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby 

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

ustawy budżetowej na 2020 r. (zakup ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem dla 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu). 

Ad. 7.4. 

 Pani Wicestarosta odczytała pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody oraz 

upoważnienie do wynajęcia dodatkowego sprzętu w celu realizacji akcji zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sytuacjach wyjątkowych.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek,  upoważniając Pana 

Mariusza Trojanowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do 

wynajęcia dodatkowego sprzętu (koparko-ładowarek, ciągników z pługami lub pługopiaskarek) w celu 

realizacji akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sytuacjach wyjątkowych, z budżetu 

własnego jednostki. 

Ad. 7. 

 Pani Wicestarosta poinformowała o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie zgłoszono. 

Następnie podjęła decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 915. 



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 

 


