
Protokół Nr 82/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 5 lutego 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W Sali posiedzeń Rady Powiatu 82. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu Powiatu.  

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stwierdzono, że frekwencja wynosi 100%.  

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 82. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 81. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;  

5.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do 

składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i  realizacją umowy na  kompleksową usługę 

sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń w budynku oraz na terenie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 roku. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Pani Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – odpowiedź, dotycząca 

remontu dróg powiatowych; 

6.2. Pani ▀▀▀▀ – prośba o wydzielenie fragmentu działki (+ wyjaśnienia Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami); 

6.3. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prośba o 

zmianę zapisu w umowie(+ informacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu); 

6.4. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w roku budżetowym 2020; 

6.5. Pan Łukasz Mazurkiewicz – Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i 

Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych – prośba o podjęcie decyzji o 

unieważnienie postępowania lub zwiększenie kwoty na realizację zadania; 

6.6. Pan Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin – prośba o wydanie zgody na dodatkowe 

miejsca parkingowe oraz partycypację w kosztach; 

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

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na świadczenie kompleksowej 

usługi sprzątania i utrzymywania czystości; 

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

Dobrzyniu – prośba o kontynuację dofinansowania prawa jazdy dla uczniów; 



6.9. Pani Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu - przekazanie wniosku 

zgłoszonego podczas Sesji Rady Powiatu, dotyczącego poprawy wizerunku nieruchomości; 

6.10. Pan Rafał Gumiela – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracowników; 

6.11. Pani Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Golubiu-Dobrzyniu – prośba o jednorazowe zwiększenie dotacji; 

6.12. Pan Jacek Kaczmarek – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej 

Straży Pożarnej – decyzja o odwołaniu ze stanowiska; 

6.13. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – kserokopie ankiet uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Kowalewie Pomorskim, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-

Dobrzyniu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.14. Pani Izabela Zacharska – Quaium – Prezes Stowarzyszenia ,,Szansa na Zdrowie” – 

sprawozdanie częściowe za rok 2020.  

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 81. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 29 stycznia 2021 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 81. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.  

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu i jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.  

Ad. 5.2. 

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

uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do 

składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i  realizacją umowy na  kompleksową usługę 

sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń w budynku oraz na terenie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 roku wnoszą jakieś uwagi. Uwag nie zgłoszono. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do składania oświadczeń woli związanych 

z zawarciem i  realizacją umowy na  kompleksową usługę sprzątania i utrzymywania czystości 

pomieszczeń w budynku oraz na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 

roku. 



Ad. 6.1. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Karoliny Kowalskiej Kierownika Biura Rady  

Powiatu, w którym poinformowano, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury i 

Rozwoju zapoznała się z wnioskiem Pani Katarzyny Kukielskiej Wójt Gminy Zbójno, dotyczącym 

poprawy stanu nawierzchni dróg. W związku z tym, że było to wspólne posiedzenie Komisji, wniosek 

zostanie rozpatrzony na kolejnym. Samodzielnym posiedzeniu Komisji.  

Ad. 6.2. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani ▀▀▀ zwróciła się z prośbą o wydzielenie 

fragmentu działki. Następnie dodał, że w zgodnie z aktualnie obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego w chwili obecnej nie jest możliwe wydzielenie z działki ▀▀▀ 

położonej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Józefa fragmentu działki celem powiększenia 

posesji. Przypomniał, że w lipcu 2020 r. zwrócono się do Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskie 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. ▀▀▀ z terenów usług na teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym, dopiero po zmianie planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie możliwe będzie zagospodarowanie działek w 

inny sposób niż dotychczasowy.  

Ad. 6.3. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, w którym zwrócono się z prośba o zmianę zapisu w umowie w zakresie wymiaru 

czasu pracy psychologa. W związku z tym, że Zarząd Powiatu nie otrzymał do tej pory wielkości 

planu finansowego PFRON na 2021 r., wniosek o zwiększenie czasu pracy psychologa TPD powinno 

złożyć wniosek w późniejszym terminie, tj. w chwili, gdy będzie znany plan finansowy PFRON na 

2021 rok. Dodatkowo Zarząd Powiatu poprosi o przekazanie informacji na temat wymiaru czasu pracy 

osoby zatrudnionej dotychczas na stanowisku psychologa.   

Ad. 6.4. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do 

przesłanego sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Golubiu-Dobrzyniu. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do sprawozdania z działalności jednostki w roku 

budżetowym 2020.  

Ad. 6.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo, w którym poinformowano, że na zapytanie ofertowe 

na zadanie pn. ,,Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku w Golubiu-

Dobrzyniu przy ulicy Koppa 1” wpłynęły dwie oferty. Dodał, że cena ofert przewyższa kwotę, którą 

przeznaczono na realizację zadania. Następnie Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby zwiększyć 

kwotę na realizację zadania.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na  zwiększenie kwoty na realizację ww. zadania. 

Wybrano ofertę nr 1 – firma NIK-NAT Sp. z o.o., której wartość oferty opiewa na kwotę 46 999,81 zł 

brutto.   



Ad. 6.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Piotra Wolskiego Wójta Gminy Radomin, w 

którym zwrócono się z prośba o wyrażenie zgody na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych 

przy Szkole Podstawowej w Radominie oraz partycypację w inwestycji. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby Gmina dostarczyła materiał, natomiast po stronie 

Powiatu pozostałoby wykonanie zadania.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł potrzebę wykonania dodatkowych miejsc parkingowych 

przy szkole. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe, poparł Przewodniczącego 

Zarządu, aby Gmina dostarczyła materiał, natomiast  po stronie Powiatu pozostałoby wykonanie 

zadania.  

 

Ad. 6.7. 

 Zrealizowano w punkcie 5.2. 

Ad. 6.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Piotra Wiśniewskiego Dyrektora Zespołu Szkół 

nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące prośby o kontynuację dofinansowania 

kursu prawa jazdy dla uczniów szkoły. Następnie zaproponował, aby wyrazić zgodę na kontynuację 

dofinansowania. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na kontynuację dofinansowania kursu prawa 

jazdy dla 24 uczniów szkoły na dotychczasowych zasadach, tj. 50% kosztów kursu.  

 

Ad. 6.9. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Karoliny Kowalskiej Kierownik Biura Rady 

Powiatu, która poinformowała, że podczas Sesji Rady Powiatu zgłoszono wniosek o zabezpieczenie w 

budżecie powiatu środków na poprawę wizerunku nieruchomości przy ulicy PPTK 11, na której 

znajduje się Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję, że Pan Stefan Borkowicz Radny Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego oraz Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu zostaną zaproszeni na kolejne posiedzenie Zarządu w celu omówienia możliwości 

wykonania zadania.  

Ad. 6.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Rafała Gumieli Dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące prośby o zatrudnienie pracowników.  

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu pisma, podjął decyzję o wyrażeniu zgody na 

zatrudnienie jednego pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz dwóch osób na staż.  

 

Ad. 6.11. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Barbary Wasiluk Dyrektor Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośba o 



jednorazowe zwiększenie przekazywanej dotacji. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody 

jubileuszowej instruktora powiatowego.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na jednorazowe zwiększenie przekazywanej 

dotacji w 2021 roku o kwotę 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Przewodniczący 

dodał, że poinformuje także, że wnioski do projektu budżetu należy składać na etapie tworzenia planu 

budżetu powiatu, tj. w miesiącu październiku roku poprzedzającego dany rok budżetowy.  

Ad. 6.12. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał decyzję Pana Jacka Kaczmarka Kujawsko-Pomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o odwołaniu Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w związku z nabyciem prawa do zaopatrzenia 

emerytalnego. 

Ad. 6.13. 

 Zapoznano się z ankietami, dotyczącymi działalności jednostek w czasie pandemii. Ankiety, 

dotyczące działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim omówiono na 

początku posiedzenia z Panią Anną Kasprowicz. Do ankiet opisujących działalność Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu oraz Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu nie wniesiono uwag.  

Ad. 6.14. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby sprawozdanie częściowe za rok 2020 

Stowarzyszenia ,,Szansa na Zdrowie” przeanalizować na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

 Sprawozdanie zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.  

Ad. 6. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie zgłoszono.  

Przewodniczący Zarządu nadmienił, że chciałby wrócić do tematu, dotyczącego budowy chodnika i 

przejścia dla pieszych w miejscowości Szafarnia. Zaproponował, aby wyrazić chęć budowy chodnika 

na długości 150 m, tj. od sklepu do Ośrodka Chopinowskiego oraz wykonać  przejście dla pieszych. 

Zaproponował, aby Gmina Radomin dostarczyła materiał, natomiast wykonanie prac przypisane 

zostanie Powiatowi. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził chęć budowy chodnika na długości 150 m, tj. od sklepu 

do Ośrodka Chopinowskiego oraz wykonie przejścia dla pieszych. Wyraził również zgodę, aby Gmina 

Radomin dostarczyła materiał, natomiast wykonanie prac przypisane zostanie Powiatowi. 

 Następnie nadmienił, ze należy także udzielić odpowiedzi Panu Marcinowi Dunajskiemu 

Radnemu Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, który zwrócił się z prośba o ujecie w budżecie na 

2021 rok instalacji lamp ulicznych wzdłuż drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo. 

Dodał, że wniosek ten był przekazany do merytorycznej Komisji Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego i w chwili obecnej nie możliwości realizacji zadania.   

 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 7.  

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 

 


