
Protokół Nr 85/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 85. 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 członków Zarządu wynosi 100%. 

Nieobecny były Pan Zbigniew Szyjkowski Skarbnik Powiatu. Dodatkowo obecni byli Pani Agnieszka 

Malon – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Pan Krzysztof Śmigielski – radca prawny tut. 

Starostwa, Pani Barbara Jarmuła – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Pan Piotr Wiśniewski 

– Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Pan Rafał Gumiela – 

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

Ad. 3. 

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Zarządu zaproponował 

przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 85. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 84. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

poprzez zmianę jej siedziby; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 

rok. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

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

prowadzące działalność pożytku publicznego; 

6.2. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, 

a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.  

7. Sprawy różne: 

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

o zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych; 

7.2.  Pan Witold Juszczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe na ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej; 

7.3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – informacja, dotycząca 

stanowiska w zakresie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej; 



7.4. Pan Zygmunt Borkowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – informacja o ujęciu zadań zgodnie ze złożonymi 

wnioskami; 

7.5. Pan Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – prośba  

o rozpropagowanie informacji w zakresie zadań inwestycyjnych na sieci dróg krajowych; 

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

prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. 

8. Wolne wnioski 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 84. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 11 marca 2021 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 84. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu powiedział, że chciałby na dzisiejszym posiedzeniu przeanalizować 

możliwość przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.  

W kwestii lokalowej propozycją jest siedziba Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu i jest to rozwiązanie, które wydaje się być zadowalające. Jednakże w związku z tym, 

należy się zastanowić nad kwestią stanowiska dyrektora. Jeżeli PSM zostałaby wchłonięta w struktury 

ZS nr 1 to nie może być w takiej sytuacji dwóch dyrektorów. Jeden z nich musiałby otrzymać 

stanowisko wicedyrektora. Jest to prawnie możliwe, jednakże nie jest to korzystne dla obecnego 

dyrektora PSM. Pani Wicestarosta powiedziała, że chciałaby zachować odrębność dwóch jednostek  

a wspólna byłaby tylko siedziba szkół. Przewodniczący Zarządu poinformował, że były oglądane 

pomieszczenia u Pana Molka przy ulicy Młyńskiej ale koszt adaptacji dla powiatu to około 500 000,00 

zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Dodał, ze należy mieć na uwadze, ze rok 2022 będzie 

rokiem oszczędności i zajdzie potrzeba analizy wydatków. Zakup budynku na własność wyniósłby 

około 1,5 mln zł. W związku z tym, zasadne jest odrzucenie tego pomysłu przez radnych powiatu. 

Następnie przypomniał, że w tej chwili nie ma gimnazjum a uczniów jest mało i pomieszczenia  

są nieużywane. Pani Wicestarosta poprosiła, aby mieć na uwadze, że aula szkoły należałaby do PSM 

ale byłaby do użytkowania dla ZS nr 1. Przewodniczący Zarządu zaproponował zaproszenie 

oczekujących gości i poproszenie ich o przedstawienie swoich stanowisk. Pan Krzysztof Śmigielski 

dodał, że w późniejszym czasie będzie trzeba przeanalizować formę prawną przekazania pomieszczeń. 

Na posiedzenie Zarządu przybyli Pani Agnieszka Malon – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, 

Pan Krzysztof Śmigielski – radca prawny tut. Starostwa, Pani Barbara Jarmuła – Przewodnicząca 

Komisji Oświaty i Kultury, Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny 

w Golubiu-Dobrzyniu, Pan Rafał Gumiela – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Golubiu-Dobrzyniu.  

Pani Barbara Jarmuła poinformowała, ze radnych zasmucał fakt rezygnacji uczniów szkoły 

muzycznej. Pomieszczenia ZS Nr 1 idealnie nadają się dla szkoły muzycznej. Przewodniczący 

Zarządu powiedział, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba to osobiście lub z Panią Wicestarostą mogą 

uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawić powody takiego rozwiązania. 

Gospodarowanie mieniem powiatu to kompetencja Zarządu Powiatu i jeżeli może ułatwić  

to dyrektorowi przekazanie tej informacji, to pozostaje do dyspozycji. Pan Piotr Wiśniewski 



nadmienił, że ma nadzieję, że organ prowadzący wyrazi zgodę na mniejsze oddziały tak jak 

dotychczas. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wprowadzić zmiany, które są proponowane  

i odczekać rok na sprawdzenie efektów działań. Pan Piotr Wiśniewski poprosił o pozostawienie auli 

do dyspozycji ZS nr 1. Przewodniczący Zarządu powiedział, że nie widzi przeciwwskazań, aby szkoła 

muzyczna udostępniała aule ZS nr 1 w zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapytał, 

czy możliwe jest wspólne korzystanie z auli. Dodał, że być może znajdzie się miejsce  

na zorganizowanie studia nagrań i na przykład wspólnego prowadzenia chóru. Pani Wicestarosta 

nadmieniła, że ubyło oddziałów a sale pozostały i należy je zagospodarować. Przewodniczący Zarządu 

poprosił o wypowiedzenie się dyrektora ZS nr 1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 prosi o zapewnienie 

zatrudnienia nauczycieli i nieograniczenia etatów. Pani Wicestarosta powiedziała, że zachowanie 

odrębności szkół jest najlepszym rozwiązaniem. Dodała, że uważa, że wicedyrektor Guzowski jest 

dużym wsparciem i dyrektor Wiśniewski nie chciałby z niego rezygnować. Pan Rafał Gumiela 

powiedział, że ze swojej strony jak najbardziej akceptuje pomysł włączenia szkoły i oferuje pełną 

współpracę, tak jak dotychczas z dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Pani 

Wicestarosta dodała, że na tym rozwiązaniu zyskają trzy jednostki. Przewodniczący Zarządu 

podsumował, że w związku z tym, Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia uruchomi procedurę 

zmiany siedziby szkoły muzycznej. Dodał, że należy się także spotkać i uzgodnić kwestie podziału 

powierzchni i zasad korzystania z obiektu i terenu. Zaznaczył, że liczy na dobrą współpracę. Następnie 

podziękował za dyskusję a goście opuścili posiedzenie Zarządu. 

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

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

poprzez zmianę jej siedziby. 

Ad. 5.2. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag  

do projektu uchwały. 

Ad. 5.3. 

Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych ma uwagi do projektu 

uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2021 rok. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Ad. 6.1. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowano projekt w sprawie rozstrzygnięcia 

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

w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. W związku z tym należy podjąć decyzję, czy zostaje zatwierdzony wybór zadań, które 

wybrała komisja konkursowa. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór zadań: 

 ,,Turniej Sprawności ruchowej ,,Pragnę zwyciężyć” – 1 000,00 zł 

,,Turniej Konny w ramach 45. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego” – 5 000,00 zł 

,,Organizacja II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet pn.: ,,Śladami Królewny Anny 

Wazówny” - 5 000,00 zł 



,,VI Finał Olimpiady Wiedzy Historycznej” - 4.000,00 zł. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia 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. 6.2. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy 

Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim,a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny Torunia. 

Ad. 7.1. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół  

nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o zatrudnienie pracownika w ramach prac 

interwencyjnych.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀ na stanowisko pomocy nauczyciela 

w ramach prac interwencyjnych na okres 12 miesięcy.   

 

Ad. 7.2. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Witold Juszczak zwrócił się z prośbą  

o wsparcie finansowe na wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej. Wnioskowana kwota  

to 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). W związku z nieobecnością Pana 

Skarbnika oraz ewentualną możliwością pozyskania środków finansowych z zewnątrz, 

zaproponowano aby przenieść ten temat na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 Wniosek zostanie przeanalizowany na kolejnym posiedzeniu.  

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z informacją 

przekazaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą stosowania 

stanowiska Pana Pawła Wdówika Sekretarza Stanu w sprawach, dotyczących kosztów działalności 

warsztatu terapii zajęciowej. Potwierdzono zapoznanie się. 

 Ad. 7.4. 

             Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Zygmunta Borkowskiego Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym 

poinformowano u ujęciu zadań w ramach naboru nr 1/2020/FDS. 

Ad. 7.5. 

             Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Tomasza Żuchowskiego p.o. Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczące sieci dróg. 

 

 



Ad. 7.6. 

             Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Kamińska Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o zatrudnienie pracownika w ramach 

prac interwencyjnych. 

               Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika na stanowisko opiekunki  

w ramach prac interwencyjnych na okres 12 miesięcy.                                                 

Ad. 9. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Pan Roman Mirowski zgłosił problem,  

że w przychodniach specjalistycznych bardzo długo trwa proces wypisywania recept. Przewodniczący 

Zarządu powiedział, że jest to proces, który obowiązuje nie tylko w przychodniach specjalistycznych. 

Jest to procedura, która wydłuża pracę ale nie można nic z tym zrobić, ponieważ dane muszą zostać 

wprowadzone.  

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 10.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1615. 

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 

 


