
Protokół Nr 86/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 86. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 2. 

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

Nieobecna była Pani Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu.  

Ad. 3. 

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Zarządu poprosił  

o dodanie punktu 7.9. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 

prośba o wydłużenie wydatkowania środków projektu. Wyrażono zgodę na dodanie punktu. Następnie 

Przewodniczący Zarządu zaproponował następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie 86. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 85. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 18 marca 

2021 r.  

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

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

na 2021 rok. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

za 2020 rok. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Przemysław Karwaszewski – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej – prośba o wyrażenie zgody na zakup modułów do programu 

TurboEwid; 

7.2. Rodzice Uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu – prośba 

o podjęcie działań, dotyczących zmiany lokalizacji szkoły; 

7.3. Mieszkańcy sołectwa Karczewo – prośba o remont drogi powiatowej; 

7.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 rok; 

7.5. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – informacja o partycypacji  

w kosztach inwestycji; 

7.6. Pan Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 

wytyczne do planowanego nowego ogrodzenia przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu; 

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

Dobrzyniu – wyjaśnienia, dotyczące doświetlenia ulicy Sokołowskiej; 

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



Dobrzyniu – ponowne przeanalizowanie możliwości dofinansowania ogrodzenia paneli 

fotowoltaicznych; 

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

wydłużenie wydatkowania środków projektu. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 85. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 18 marca 2021 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 85. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1.   Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o 

omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 

2021-2040 oraz projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

 Skarbnik Powiatu poinformował, że doszły dodatkowe dwie pozycje w dochodach, tj. 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z Gminy Ciechocin z przeznaczeniem dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych 00/100) na sprzęt komputerowy dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami w celu umożliwienia pracy zdalnej. W związku z powyższym, dochody bieżące 

zostały zwiększone o kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Skarbnik Powiatu 

dodał, ze o taką samą kwotę zwiększono wydatki. Równocześnie zmieniono zapisy w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej w celu zgodności z omówionymi zmianami.  

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektów uchwał. 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o 

omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego za 2020 rok. Skarbnik Powiatu poinformował, że na planowane dochody 

wykonano prawie 100% planu, a mianowicie 99,45%. Dodał jednak, że mniejsze wykonanie jest po 

stronie dochodów bieżących w granicach 90%. Wyższe procentowo wykonanie następuje po stronie 

dochodów majątkowych i związane jest to z wcześniejszym przekazaniem kwoty 3 000 000,00 zł 

(słownie: trzy miliony złotych 00/100) w ubiegłym roku na inwestycje oraz Fundusz Dróg 

Samorządowych, który będzie wykorzystany w 2021 roku. Spowodowało to, że wpływy były większe 

niż planowane.  

 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za 2020 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

 



Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Przemysława Karwaszewskiego Kierownika 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dotyczące prośby o wyrażenie 

zgody na zakup modułów do programu TurboEwid. Dodał, że w celu zakupu należy zabezpieczyć 

środki w wysokości około 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na 2022 rok.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup modułów do programu TurboEwid, tj. Portal 

projektanta i Portal narady koordynacyjne, a tym samym środki w wysokości około 60 000,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaną zabezpieczone w budżecie na 2022 rok. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał list otwarty Rodziców uczniów Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o podjęcie działań ukierunkowanych na zmianę 

lokalizacji szkoły. Nadmienił, że zostanie przekazana informacja, że w dniu 31 marca 2021 r. podczas 

Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została podjęta uchwała w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu poprzez zmianę jej 

siedziby. Zmianę siedziby szkoły, która znajdowałaby się przy ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń 

planuje się z dniem 1 września 2021 r.  

 

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo mieszkańców sołectwa Karczewo, którzy zwrócili 

się z prośbą o położenie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-

Tokary na odcinku 1300 metrów. Następnie powiedział, że remonty dróg powiatowych odbywają się 

według wcześniej ustalonego harmonogramu modernizacji dróg. Zaproponował, aby zwrócić się  

do merytorycznej komisji Rady Powiatu z prośbą o rozważenie wykonania remontu ww. drogi  

w późniejszym czasie.  

 Pismo zostanie przekazane do Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury  

i Rozwoju.  

 Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z przesłaną decyzją Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych na 2021 r. w dz. 710 – Działalność 

usługowa, rozdz. 71012, § 2110 o kwotę 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym, z uwagi  

na występującą sytuację epidemiczną w naszym kraju.  

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Gmina Golub-Dobrzyń będzie partycypowała  

w kosztach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-

Radziki Duże od 0+000 km do 1+769,90 km”.  

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Sambora Gawińskiego Kujawsko-Pomorskiego 

Konserwatora Zabytków, w którym zostały przedstawione wytyczne do planowanego nowego 



ogrodzenia przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Odczytał, że dopuszcza się 

wykonanie nowego ogrodzenia w formie siatki w kolorze grafitowym dzielonej prostymi betonowymi 

lub metolowymi słupkami (bez podmurówki). Ponadto nowe ogrodzenie z siatki należy od strony 

zewnętrznej obsadzić bluszczem lub winobluszczem. Przewodniczący Zarządu dodał, że zwróci się  

z prośbą do Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu o przygotowanie informacji przedstawiającej koszt wykonania nowego ogrodzenia  

z zachowaniem zaleceń Konserwatora Zabytków.  

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, w którym wyjaśniono, że zgodnie z przepisami prawa,  

do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie  

i finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg gminnych, powiatowych  

i wojewódzkich. Przewodniczący Zarządu dodał, że w związku z ograniczonym budżetem powiatu 

oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania własne, nie widzi możliwości 

partycypacji w kosztach wykonania doświetlenia ulicy Sokołowskiej. 

 

Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu po odczytaniu pisma Pana Witolda Juszczaka Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczącego prośby  

o dofinansowanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zaproponował, aby udzielić wsparcia 

finansowego na ten cel.  

  Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu budżetu wyraził chęć udzielenia dofinansowania ww. 

przedsięwzięcia. Kwota 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) zostanie 

wprowadzona do projektu uchwały budżetowej, który zostanie poddany pod opinię Radnych Rady 

Powiatu. Jeżeli nie zostaną zgłoszone uwagi, dofinansowanie zostanie udzielone. 

 

 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezesa Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która zwróciła się z prośbą o wydłużenie wydatkowania środków 

projektu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar F. Następnie 

zaproponował, aby wyrazić zgodę na wydatkowanie do dnia 14 maja 2021 r.    

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie wydatkowania środków projektu pn. ,,Program 

wyrównywania różnic między regionami III” obszar F do dnia 14 maja 2021 r. 

Ad. 8. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący 

Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1420. 

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 


