
Protokół Nr 84/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 84. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 2. 

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

 

Ad. 3. 

Członkowie Zarządu nie zgłosili wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Przewodniczący 

Zarządu poprosił o dodanie dwóch punktów w punkcie ,,Sprawy różne” 

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

Dobrzyniu – prośba o umieszczenie baneru; 

2. Kwestia współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i zrównoważonego 

rozwoju gmin i powiatów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dodanie ww. punktów.  

 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 84. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjecie protokołu z 83. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020; 

5.2. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy na 2021 rok”; 

5.3.  w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz  

o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020; 

5.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.5. zmieniająca uchwałę nr XXXV/212/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia  

24 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w roku 2021.  

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, a także do zawarcia umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze 

przeprowadzonych postępowań; 

6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 



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

na 2021 rok. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki – 

informacje, dotyczące ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej; 

7.2. Adam Wiśniewski – informacja uzupełniająca, dotycząca planowanego zakupu działki; 

7.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – plan dochodów i wydatków budżetu państwa; 

7.4. Pan Krzysztof Kaszub – Dyrektor ds. zakupów w DaVita Sp. z o. o. – informacja  

o połączeniu spółek; 

7.5. Pan Jan Kuźmiński – Geodeta Powiatowy – przekazanie wniosku o odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych; 

7.6. Pan Jan Kuźmiński – Geodeta Powiatowy – przekazanie wniosku o wyrażenie zgody  

na lokalizację szafki gazowej; 

7.7. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – informacje, 

dotyczące etatu psychologa; 

7.8. ppłk Andrzej Makowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień – prośba o wsparcie 

finansowe; 

7.9. Pan Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu PFRON – informacja  

o wysokości środków PFRON; 

7.10. Pan Paweł Ges – Dyrektor Departamentu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 

– zawiadomienie o kwotach środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów 

wynagrodzeń zasadniczych; 

7.11. Pani Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – uzupełnienie odpowiedzi, 

dotyczącej modernizacji dróg; 

7.12. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu – prośba 

o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu samochodu; 

7.13.  Pani Karolina Kowalska – Kierownik Biura Rady Powiatu – przekazanie wniosków 

złożonych przez radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

7.14. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; 

7.15. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 

sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za 2020 

rok; 

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

Dobrzyniu – prośba o przyjęcie środków do budżetu jednostki; 

7.17. Pani Róża Kopaczewska – Zastępca Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia – pismo, 

dotyczące doświetlenia przejścia dla pieszych; 

7.18. Pan Bartosz Wieczorek – Prokurator Rejonowy – Informacja o stanie przestępczości  

i jej zwalczaniu w 2020 roku w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

7.19. Pan Mateusz Biesiada – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy – informacja  

o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy; 

7.20. Pan Mateusz Biesiada – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy – informacja  

o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy; 

7.21. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na zastępstwo; 

7.22. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie oraz wyjaśnienia Wydziału Oświaty  

i Zdrowia; 



7.23. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba  

o przeanalizowanie możliwości współfinansowania modernizacji stadionu oraz wyjaśnienia 

Wydziału Oświaty i Zdrowia; 

7.24. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – informacja  

o odbiorze końcowym zadania; 

7.25. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia; 

7.26. Kwota subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 r.; 

7.27. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych; 

7.28. Pan Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – 

zawiadomienie o podjęciu czynności nadzoru; 

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

Dobrzyniu – prośba o przekazanie środków; 

7.30. Pani Beata Tucholska – Główna Księgowa Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian w planie budżetu na 2021 rok; 

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

Dobrzyniu – prośba o umieszczenie baneru; 

7.32. Kwestia współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i zrównoważonego rozwoju 

gmin i powiatów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu poinformował, że w dniu wczorajszym podczas posiedzenia 

Komisji Oświaty i Kultury rozmawiano na temat bazy lokalowej szkół. Dyrektorzy Zespołu Szkół  

nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oświadczyli, że są bardzo zadowoleni ze swojej bazy dydaktycznej. Dodał, 

że zrezygnowano z wizytacji lokalu u Pana Molka. Zaproponowano także przeniesienie Publicznej 

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu do Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny  

w Golubiu-Dobrzyniu. Chcąc jednak zachować autonomię dyrektorów szkół, analizowane  

są możliwości prawne. Przewodniczący Zarządu nadmienił także, że prowadzone są rozmowy  

z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie uruchomienia przedszkola dla 

dzieci niepełnosprawnych w pomieszczeniach po Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia.  

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 83. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 17 lutego 2021 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 83. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

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

co do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020.  

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

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020.  



Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał, czy po wcześniejszym zapoznaniu się  

z ,,Powiatowym programem przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy  

na 2021 rok” członkowie Zarządu wnoszą jakieś uwagi.  

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

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywności lokalnego rynku pracy na 2021 rok”.  

 Ad. 5.3. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy członkowie Zarządu zapoznali się z przekazaną 

wcześniej informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu  

o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych  

na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020. Członkowie Zarządu potwierdzili 

zapoznanie się z przekazaną Informacją i nie wnieśli uwag. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz  

o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020.  

Ad. 5.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgłosili się Państwo prowadzący firmę GRAMAR 

z wnioskiem chęci kupna działek w miejscowości Białkowo. Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu 

zostanie przygotowana wycena i zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości. Następnie 

zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi lub mają pytania  

do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

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

Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 5.5. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi do projektu uchwały 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr XXXV/212/2021 Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2021. 

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

Dobrzyńskiego.  

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowań o udzielenie 



zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, a także do zawarcia umów  

z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, a także do zawarcia umów z Wykonawcami 

wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań. 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040.  

 Skarbnik Powiatu poinformował, że kwoty ujęte w projekcie są zgodne ze złożonymi 

wcześniej sprawozdaniami, które były przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy. Dodał, że w projekcie są ujęte już kwoty faktycznego wykonania wydatków ogółem, 

w tym także wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe.  

 Przewodniczący Zarządu podziękował Panu Skarbnikowi. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął 

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2040.  

Ad. 6.3. 

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu także poprosił Pana Zbigniewa 

Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.  

 Skarbnik Powiatu poinformował, że zmiany są tylko po stronie wydatków. Ogólna kwota się 

nie zmienia. Dokonano natomiast zmian w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu, w dziale Gospodarki mieszkaniowej – przesunięcie na wydatki remontowe, co związane 

jest z remontem łazienki na ulicy Koppa. 

 Przewodniczący Zarządu podziękował za wyjaśnienia. Pytań nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.  

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu 

Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazał dodatkowe informacje w kwestii ostatecznej kwoty części 

oświatowej subwencji ogólnej.  Dodał, że subwencja ogólna w porównaniu do roku poprzedniego jest 

o około 150.000,00 zł mniejsza. Członkowie Zarządu potwierdzili zapoznanie się z informacją.  

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Adam Wiśniewski złożył informację 

uzupełniającą, dotyczącą zamiaru kupna działki nr 17/31 w Kowalewie Pomorskim. Następnie 

zaproponował, aby przeznaczyć tą nieruchomość do sprzedaży. 



 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, że działka nr 17/31 w Kowalewie Pomorskim 

zostaje przeznaczona do sprzedaży. 

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów  

i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych  

w Ustawie Budżetowej na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z przekazaną informacją. 

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o połączeniu spółek DaVita sp. z o.o. i Dravis  

sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku Dravis sp. z o.o. na DaVita sp. z o.o. – łączenie przez 

przejęcie. 

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Agnieszka Serek Pełnomocnik Spółki Dino 

Polska S.A. złożyła wniosek o wyrażenie zgody na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  

do rowu znajdującego się w pasie drogi powiatowej. Dodał, że związane jest to z planowaną budową 

obiektu handlowo-usługowego w miejscowości Wielkie Rychnowo, na dz. nr ewid. 383/1,  

gm. Kowalewo Pomorskie.  

 Odpowiedź została udzielona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący poinformował, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy z siedzibą w Bydgoszczy złożyła wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację szafki 

gazowej na terenie działki nr 82/1 położonej w obrębie 2 miasta Golubia-Dobrzynia. Dodał,  

ze związane jest to z budową przyłącza gazowego do budynku przy ul. PTTK 7a w Golubiu-

Dobrzyniu.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na na lokalizację szafki gazowej na terenie działki nr 82/1, 

obręb 0002 w Golubiu-Dobrzyniu w związku z budową przyłącza gazowego do budynku przy  

ul. PTTK 7A w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezesa Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która zwróciła się z prośbą o zwiększenie etatu psychologa oraz 

przesłanie pierwszej transzy środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie 

Pomorskim. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie etatu psychologa do ½ etatu. W kwestii 

przesłania pierwszej transzy środków ze strony powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Kowalewie Pomorskim zostanie przekazana informacja, że przekazanie środków możliwe będzie  

po podpisaniu stosownej dokumentacji przez dwie strony. 

 

 



Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo ppłk Andrzeja Makowskiego Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień, który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Brodnicy, które zostałoby przeznaczone na odznaki pamiątkowe oraz odznaki 

rozpoznawcze WKU w Brodnicy. Dodał, że o taką pomoc zwrócono się także do władz Rypina oraz 

Brodnicy. Biorąc pod uwagę bardzo dobrą współpracę, zaproponował, aby udzielić wsparcia w 

wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na promocję powiatu golubsko-

dobrzyńskiego w ramach działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy.  

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z informacją  

o wysokości środków PFRON przypadających w powiecie golubsko-dobrzyńskim w 2021 r.  

na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Ad. 7.10. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy  

i Technologii, dotyczącą kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów 

wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych 

pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą. 

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Karoliny Kowalskiej Kierownika Biura Rady 

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

i Rozwoju przeanalizowała harmonogram modernizacji dróg powiatowych. Przekazano informację,  

że członkowie Komisji stwierdzili, że drogi z gminy Zbójno ujęte w harmonogramie będą 

modernizowane zgodnie z przyjętą kolejnością, natomiast trzecia droga (nr 2132C) będzie mogła być 

ujęta do modernizacji w chwili tworzenia nowego harmonogramu modernizacji dróg, czyli  

po zrealizowaniu obecnego harmonogramu. 

Ad. 7.12. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Dariusz Borowiec Komendant Powiatowy 

Policji w Golubiu-Dobrzyniu złożył pismo z prośbą o przeanalizowanie współfinansowania zakupu 

pojazdów służbowych. Następnie dodał, że w 2019 r. Komenda Powiatowa Policji otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Przewodniczący 

Zarządu powiedział, że w związku z ciężką sytuacją związaną z panującą pandemią, nie  

ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego.  

 Zarząd Powiatu ze względu na inne wydatki związane z panującą pandemią, nie jest w stanie 

udzielić wsparcia finansowego. 



Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wnioski złożone przez Pana Mariana 

Wrzesińskiego Radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zostały przekazane do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Wnioski te dotyczą ograniczenia prędkości na drodze 

powiatowej w miejscowości Węgiersk poprzez zamontowanie progu zwalniającego oraz wydzielenia 

miejsca na parking przy Szkole Podstawowej w Węgiersku.  

 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami Pana Radnego, podjął decyzję o przekazaniu 

ich do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w celu przeanalizowania możliwości ich 

realizacji.   

 Ad. 7.14. 

  Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół  

nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pracownika.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀ 

w ramach prac interwencyjnych  

Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem do członków Zarządu, czy wnoszą jakieś 

uwagi do sprawozdania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do sprawozdania.  

Ad. 7.16. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Jarosław Zakrzewski Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o przyjęcie do budżetu jednostki środków  

w związku z decyzjami Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie do budżetu jednostki kwoty 6 835,00 zł, które 

zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Środki te zostaną wprowadzone do projektu 

budżetu powiatu, który będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

 

Ad. 7.17. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Róży Kopaczewskiej Zastępcy Burmistrza 

Miasta Golubia-Dobrzynia, dotyczące kwestii doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy 

Sokołowskiej przy wyjściu z cmentarza Komunalnego w kierunku Drutpolu. Następnie zaproponował, 

aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o przedstawienie 

możliwości formalno-prawnych wykonania ww. zadania oraz określenie, kto jest właściwym 

wykonawcą doświetlenia wskazanego wyżej miejsca.  



 Zarząd Powiatu zwróci się do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą  

o przedstawienie możliwości formalno-prawnych wykonania ww. zadania oraz określenie, kto jest 

właściwym wykonawcą doświetlenia wskazanego wyżej miejsca. 

Ad. 7.18. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą jakieś pytania  

do ,,Informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2020 roku w powiecie golubsko-

dobrzyńskim”, która została przygotowana przez Prokuraturę Rejonową w Golubiu-Dobrzyniu. Pytań 

nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z ,,Informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2020 

roku w powiecie golubsko-dobrzyńskim”. 

Ad. 7.19. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mateusza Biesiady Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Funduszu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, dotyczące informacji  

o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy  

w 2021 roku. 

Ad. 7.20. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał kolejne pismo Pana Mateusza Biesiady Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Funduszu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, dotyczące informacji  

o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy  

w 2021 roku. 

Ad. 7.21. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby na prośbę Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu wyrazić zgodę na zatrudnienie pracownika na zastępstwo. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pani Doroty Filipiak na umowę na zastępstwo 

na stanowisko pomocy nauczyciela w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym I-III dla dzieci 

autystycznych. 

 

Ad. 7.22. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej Szkoły 

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

na zatrudnienie pracownika. Następnie zaproponował, aby pozytywnie ustosunkować się do prośby 

Dyrektora. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀▀ po upływie planowanego okresu 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, które rozpoczną się w dniu  

1 kwietnia 2021 r.  

 

 



Ad. 7.23. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Piątkowskiego Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia, który zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości współfinansowania 

planowanej modernizacji stadionu znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-

Dobrzyniu.  

 Przewodniczący Zarządu nadmienił, że każda inwestycja realizowana na terenie Miasta 

Golubia-Dobrzynia przynosi korzyści nie tylko dla powiatu ale również samorządowi miejskiemu 

poprzez między innymi wpływy z podatku od nieruchomości czy też miejsc pracy dla mieszkańców 

miasta. Jednocześnie dodał, że zaciągnięto opinii w Wydziale Oświaty i Zdrowia w zakresie 

korzystania z infrastruktury sportowej przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Zgodnie z przekazaną informacją, korzystanie z infrastruktury sportowej przez uczniów Zespołu Szkół 

nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie  w godzinach ustalonych  

z kierownictwem Ośrodka. W zamian, Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązany jest  

do udostępniania ciągnika wraz z kierowcą do przeprowadzania prac porządkowych na terenie 

ośrodka, a także w przypadku potrzeby do udostępniania busa z kierowcą. Ponadto w przekazanej 

informacji wyjaśniono, że korzystanie przez uczniów z obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji wpływa  

na warunki partycypowania w kosztach ogrzewania powierzchni budynku przy ul, Kilińskiego 10,  

w części zajmowanej przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Zgodnie  

z zawartą umową pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Ośrodkiem, MOPS 

zobowiązany jest wyłącznie do partycypacji w 50% kosztów wsadu do kotła centralnego ogrzewania, 

poprzez zakup opłau. Wydatki związane z kosztami osobowymi, składowaniem opału oraz 

dokonywaniem bieżących przeglądów stanu technicznego, leżą w wyłącznej gestii Zespołu Szkół nr 2.  

 Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu oraz 

zapoznaniu się z przekazaną informacją z merytorycznego Wydziału w zakresie korzystania uczniów 

Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, jednogłośnie podjął decyzję o negatywnym rozpatrzeniu 

prośby, tj. powiat nie będzie współfinansował ww. inwestycji.    

Ad. 7.24. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał, że Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta Golubia-

Dobrzynia informował o czynnościach odbioru końcowego zadania pn. ,,Kompleksowe 

przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”. 

Dodał, że odbiór odbył się 3 marca 2021 r. 

Ad. 7.25. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby pozytywnie ustosunkować się do prośby Pani 

Aleksandry Bogdańskiej w kwestii zawarcia porozumienia z Bankiem Żywności z siedzibą  

w Grudziądzu celem nieodpłatnego nabycia produktów żywnościowych przez Powiatowy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Bankiem Żywności  

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 11/13 celem nieodpłatnego nabycia produktów 

żywnościowych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

 

 



Ad. 7.26. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z tabelą przedstawiającą wysokość subwencji ogólnej na 2021 

rok dla poszczególnych powiatów. 

Ad. 7.27. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005, § 2110 z przeznaczeniem  

na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  

w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012, § 2110 z przeznaczeniem na prace geodezyjne  

i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Ad. 7.28. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Daniela Jurewicza Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy, w którym poinformowano o podjęciu czynności nadzoru nad 

uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 

Następnie zobowiązano Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu do przesłania  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do dnia 15 marca br. wyjaśnień, dotyczących 

uchwały Nr XXXV/207/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

 Ad. 7.29. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał prośbę Pani Małgorzaty Kamińskiej, dotyczącą przekazania 

darowizny od firmy Hetman Sp. z o.o. w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

na konto Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Skarbnik Powiatu dodał, że środki  

te zostaną wprowadzone do projektu budżetu powiatu, który będzie przedmiotem obrad najbliższej 

sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego a następnie przekazane na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Ad. 7.30. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na dokonanie zmian 

w planie budżetowym na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie budżetowym 

Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu na 2021 rok zgodnie z propozycją przedstawioną 

przez jednostkę. 

Ad. 7.31. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Kamińskiej Dyrektor Domu 

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

w obrębie jednostki baneru reklamowego. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie reklamy firmy ,,GraMar" w obrębie terenu 

Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 



Ad. 7.32. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił informację na temat współpracy w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonowania Torunia. Poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostanie 

przedstawione porozumienie do podpisania. Dodał, że temat ten należy przedstawić także 

merytorycznej Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego celem zapoznania się.  

Ad. 9. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący 

Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 10.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1521. 

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 

 

 


