
Protokół Nr 78/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 78. posiedzenie Zarządu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu. 

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 poprosił 

o dodanie pięciu punktów do Spraw różnych. tj.: 

1. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prośba  

o akceptację przesunięć w planie finansowym; 

2. Pani Monika Skóra – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności – prośba o zatwierdzenie stawek dla lekarzy i specjalistów; 

3. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – informacja o środkach Funduszu Pracy; 

4. Pan Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian w planie finansowym; 

5. Ponowne przeanalizowanie kwestii realizacji inwestycji: budowa dwóch odcinków 

chodnika i przejścia dla pieszych w miejscowości Szafarnia. 

Przyjęto ww. punkty do porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie 

następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 78. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 77. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę nr XXVI/164/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia woli 

wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

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

na 2020 rok; 

5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie beneficjentom projektu 

,,Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” sprzętu 

komputerowego stanowiącego własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 



6.2. w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 

niezawodowej oraz rodzinnym domom dziecka w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w 2021 roku.  

7. Sprawy różne: 

7.1. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażanie zgody na przedłużenie umowy  

z firmą przewozową; 

7.2. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – protokół z kontroli; 

7.3. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej w Kowalewie 

Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na monitoring; 

7.4. Pani Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno – prośba o modernizację i przebudowę 

dróg; 

7.5. Pan Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian w planie finansowym; 

7.6. Pani Małgorzata Badźmirowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie przeniesień między paragrafami; 

7.7. Pani Małgorzata Badźmirowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian organizacyjnych w jednostce; 

7.8. Pani Małgorzata Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika; 

7.9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych (dz. 852 – Pomoc 

społeczna); 

7.10. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dochodów (dz. 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa); 

7.11. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dochodów (dz. 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa); 

7.12. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2020 r. 

dz. 851 – Ochrona zdrowia; 

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

Ochrona zdrowia i dz. 855 – Rodzina; 

7.14. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – informacja o przyznaniu środków 

z rezerwy; 

7.15. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – informacja o przyjęciu 

,,Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów ,,Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”; 

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

Dobrzyniu – prośba o wprowadzenie środków do budżetu jednostki; 

7.17. Pani Małgorzata Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zakup mebli; 

7.18. Pani Małgorzata Badźmirowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zwiększenie w budżecie jednostki planu wydatków; 

7.19. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia projektu uchwały budżetowej  

na 2021 rok; 

7.20. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia projektu uchwały wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021-2040; 

7.21. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o możliwości sfinansowania 

deficytu projektu budżetu na 2021 rok; 



7.22. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o pozytywnej rekomendacji wniosku; 

7.23. Pani Monika Skóra – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności – informacja o braku możliwości podniesienia stawki lekarzom; 

7.24. Notatka służbowa ze spotkania Przewodniczącego Rady Powiatu z interesantami – Panią 

Anną Kasprowicz i Panem Danielem Brożkiem; 

7.25. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – zawiadomienie o ustalonych kwotach środków 

Funduszu Pracy; 

 7.26. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – prośba  

  o akceptację przesunięć w planie finansowym; 

  7.27. Pani Monika Skóra – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

  o Niepełnosprawności – prośba o zatwierdzenie stawek dla lekarzy i specjalistów; 

    7.28. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – informacja o środkach Funduszu Pracy; 

   7.29. Pan Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w       

Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian w planie finansowym; 

   7.30. Ponowne przeanalizowanie kwestii realizacji inwestycji: budowa dwóch odcinków        

chodnika i przejścia dla pieszych w miejscowości Szafarnia. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 77. posiedzenia Zarządu 

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

 

Protokół z 77. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

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

wcześniej projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr 

XXVI/164/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii 

komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat 

Golubsko-Dobrzyński oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Ad. 5.2.; Ad. 5.3. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa 

Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2020 rok oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

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

 Skarbnik Powiatu poinformował, że następuje łączne zwiększenie dochodów o kwotę 

12.028,00 zł, o kwotę 17.028,00 zł wzrastają dochody własne powiatu, a dochody na zadania zlecone 

zostają zmniejszone o kwotę 5.000,00 zł. Łączny plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 

12.028,00 zł, wydatki własne wzrastają o kwotę 17.028,00 zł, ulegają natomiast zmniejszeniu wydatki 

na zadania zlecone o kwotę 5.000,00 zł. 



 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś ma pytania do Skarbnika Powiatu. Pytań nie 

zgłoszono. 

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

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2020 rok oraz do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

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

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący poinformował, że przygotowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie beneficjentom projektu ,,Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” sprzętu komputerowego stanowiącego własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego. Dodał, że jest to związane z faktem, iż kończy się trwałość projektu. Pan 

Jacek Foksiński zapytał, czy był taki zapis w umowie. Udzielono odpowiedzi, że tak.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie beneficjentom projektu ,,Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Golubsko-Dobrzyńskim” sprzętu komputerowego stanowiącego własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Golubiu-Dobrzyniu przygotowało projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby  

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domom dziecka w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w 2021 roku. Następnie doda, że nie wnosi uwag i prosi o przegłosowanie przyjęcia 

projektu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad zatrudniania osoby  

do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnym domom dziecka w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w 2021 roku. 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Aleksandry Bogdańskiej Kierownik 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, w którym poproszono  

o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy z firmą przewozową.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy na rok 2021 z firmą 

przewozową ,,Prywatny Transport Sanitarny” Małgorzata Chojak. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z protokołem  

z kontroli merytorycznej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Golubiu-

Dobrzyniu. Członkowie Zarządu potwierdzili zapoznanie się z protokołem. 

 Zarząd Powiatu przekaże informację, iż zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, należy 

zapewnić standard w zakresie zatrudnienia zgodnie z przedłożoną ofertą na realizację zadania 



publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu na okres  

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Ponadto od 1 stycznia 2021 r. należy wskazywać typ domu 

przed wydaniem decyzji o skierowaniu do ŚDS, dla osoby wnioskującej o przyjęcie do ośrodka 

wsparcia. 

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, w którym zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody  

na monitoring.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na monitoring w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia  

w Kowalewie Pomorskim.  

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu w przedmiotowym punkcie odczytał pismo Pani Katarzyny 

Kukielskiej Wójt Gminy Zbójno, dotyczące modernizacji i przebudowy dróg powiatowych na terenie 

Gminy Zbójno. 

 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem, przekaże je w celu zaopiniowania oraz ustalenia 

w dalszej kolejności rankingu modernizacji dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin. 

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy 

Policji w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym w związku 

ze zwiększeniem dotacji oraz z koniecznością dostosowania planu finansowego do wydatków.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na 2020 rok zgodnie z propozycją 

przedstawioną przez jednostkę. 

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej, która zwróciła się 

z prośbą o dokonanie przeniesień między paragrafami w budżecie jednostki. 

  Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przeniesień między paragrafami  

w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zgodnie z propozycją 

przedstawioną przez jednostkę. 

Ad. 7.7. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata 

Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła 

się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian organizacyjnych, a mianowicie o zwiększenie 

zatrudnienia w jednostce o 1 etat pracownika socjalnego lub specjalisty przy pracy z rodziną. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w jednostce o 1 etat 

pracownika socjalnego bądź specjalisty przy pracy z rodziną od 1 stycznia 2021 r.  

 



Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Kamińskiej Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pracownika gospodarczego.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika gospodarczego  

w jednostce od 1 stycznia 2021 roku. 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

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

na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.  

Ad. 7.10. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

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

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2350 o kwotę 3.000 zł.  

Ad. 7.11. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego, w którym przekazano informację o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2020 r. w dz. 

754 - Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110 z przeznaczeniem 

na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa – na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – rez. cel. poz. 22.  

Ad. 7.12. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

wydatków budżetowych na 2020 rok w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, § 6410 o kwotę 

480.700 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 ,,COVID-19” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy 

budżetowej na 2020 r. – dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110 oraz w dz. 855 Rodzina, rozdz. 

85504, § 2110, rozdz. 85508, § 2160 oraz rozdz. 85510, § 2160.  

Ad. 7.14. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego zostały 

przyznane środki w wysokości 16 389,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.  

 

 



Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał, że Zarząd PFRON przyjął w dniu 27 listopada 2020 roku 

,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ,,Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” w 2021 r.  

 Ad. 7.16. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jarosława Zakrzewskiego Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące przyjęcia do budżetu jednostki kwoty 

4 104,00 zł. Kwota zostanie wykorzystana na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 

na wprowadzenie kwoty do budżetu.  

Ad. 7.17. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że Pani Małgorzata Kamińska Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup mebli do biura 

dyrektora ze środków własnych jednostki. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup mebli do gabinetu dyrektora ze środków 

własnych jednostki.  

Ad. 7.18. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o wyrażenie 

zgody na zwiększenie w budżecie jednostki planu wydatków. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie jednostki planu 

wydatków zgodnie z propozycją przedstawioną przez jednostkę.  

Ad. 7.19. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 

rok Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Poinformował, że opinia jest negatywna.  

Ad. 7.20. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. Poinformował, że opinia jest 

negatywna. 

Ad. 7.21 

 Przewodniczący Zarządu odczytał uchwałę Składu Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok. Poinformował, że w związku  

z negatywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok, było 

brak podstaw do wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu powiatu  



na 2021 rok. Następnie poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o złożenie 

wyjaśnień.  

 Pan Zbigniew Szyjkowski wyjaśnił, że w związku z natężeniem pracy popełnił błąd, który nie 

był zamierzony i nie załączył części normatywnej do projektów uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. Było to powodem wydania negatywnej opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Bydgoszczy.   

Ad. 7.22. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że wniosek ,,Modernizacja Oddziału Kardiologicznego 

oraz Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu 

przez zmianę lokalizacji tych komórek organizacyjnych” na kwotę 3.000.000 zł otrzymał pozytywną 

rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego.  

Ad. 7.23. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Monika Skóra 

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwróciła się  

z prośbą o zatwierdzenie stawek dla lekarzy oraz specjalistów na 2021 rok. Jednakże w kolejnym 

piśmie przekazano informację, ze po przeanalizowaniu budżetu nie ma możliwości podniesienia 

stawki pozostałym lekarzom. W związku z tym, Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby Pani 

Monika Skóra przedstawiła propozycję stawek, które będą zgodne z budżetem na 2021 rok. 

Ad. 7.24. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał notatkę służbową ze spotkania Przewodniczącego Rady 

Powiatu z interesantem. Na początku poinformował, że Przewodniczący Rady spotkał się  

z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej: Panią Anną Kasprowicz Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Toruniu i jednocześnie Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie 

Pomorskim oraz Panem Danielem Brożkiem. Ponadto obecna była Pani Katarzyna Orłowska 

Sekretarz Powiatu oraz Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Po odczytaniu notatki, nie wniesiono uwag.  

Ad. 7.25. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał informację przygotowaną przez Panią Sylwię Rogozińską-

Trochimiak Dyrektor Departamentu Funduszy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, dotycząca 

kwot środków (limity) Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2021 roku na realizację 

poszczególnych zadań.  

Ad. 7.26. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Anna Kasprowicz Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci zwróciła się z prośba o akceptację dokonanych zmian w planie finansowym 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na rok 2020 ze środków PFRON. Następnie 

dodał, że nie wnosi uwag do przedstawionej propozycji. Jednakże prosi o poinformowanie, że Zarząd 

Powiatu zwraca się z prośbą o umieszczanie daty przy przekazywanych w załącznikach do pism tabel, 

tak jak w piśmie głównym. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji przesunięć.  



Ad. 7.27. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że sprawę wyjaśniono w punkcie 7.23. 

Ad. 7.28. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Sylwii Rogozińskiej-Trochimiak Dyrektor 

Departamentu Funduszy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym poinformowano,  

że została ustalona kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Golubiu-Dobrzyniu w 2020 roku zadania określonego w art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.  

Ad. 7.29. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Paweł Warlikowski Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie 

finansowym jednostki. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na 2020 rok zgodnie  

z propozycją przedstawioną przez jednostkę.  

Ad. 7.30. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił o przełożenie tematu budowy dwóch odcinków chodnika  

z wytyczne im miejsca dla pieszych w miejscowości Szafarnia na późniejszy termin. Zarząd Powiatu 

wyraził zgodę na przełożenie tematu na kolejne posiedzenia.  

Ad. 8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie 

zgłoszono.  

 Przewodniczący Zarządu poruszył kwestię działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

w okresie pandemii. Zaproponował, aby zwrócić się z prośbą o pisemne przedstawienie działań  

w okresie pandemii do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Dodatkowo zaproponował, aby zwrócić się do Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o losowe wybranie po pięciu 

uczestników z każdej placówki oraz skontaktowanie się w formie telefonicznej w celu 

przeprowadzenia wywiadu w ww. temacie.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wystąpienie do jednostek z pismem oraz wystąpienie 

z prośbą do Pani Małgorzaty Badźmirowskiej.  

 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 16.10. 

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 

 


