
Protokół Nr 87/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 87. 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%.  

Ad. 3. 

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Zarządu zaproponował 

następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie 87. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 86. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego a terenie Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2020; 

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

na 2021 rok. 

Ponowne przeanalizowanie możliwości dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla 

Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-

Dobrzyniu - ,,Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2020 roku”; 

6.2. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – prośba o uwzględnienie  

do realizacji na rok 2021 i 2022 zadań związanych z infrastrukturą drogową; 

6.3. Pani Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego  

i gospodarki Gruntami – zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

6.4. Pan Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 

informacja, dotycząca procedury zaliczania dróg do danej kategorii; 

6.5. Pani Agnieszka Malon – Kierownik Oświaty i Zdrowia – prośba o wyrażenie zgody  

na wszczęcie procedury powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim; 

6.6. Pani Agnieszka Malon – Kierownik Oświaty i Zdrowia – prośba o wyrażenie zgody  

na wszczęcie procedury powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.7. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; 

6.8. Pan Krzysztof Cymbał – wniosek o wynajęcie garażu; 

6.9. Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – informacje, 



dotyczące wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw; 

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

Funduszu Pracy; 

6.11. Pan Paweł Gas – Dyrektor Departamentu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - 

zawiadomienie o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy; 

6.12. Pani Beata Jurkiewicz – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu 

- Ocena zasobów pomocy społecznej; 

6.13. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika  

na zastępstwo; 

6.14. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch osób; 

6.15. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wyrażenie zgody na wykonanie usługi położenia nawierzchni z kostki brukowej; 

6.16. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wyrażenie zgody na wymianę wkładu kominowego; 

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

Dobrzyniu – informacja, dotycząca korespondencji w sprawie naprawy jezdni na ulicy 

Słuchajskiej; 

6.18. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych.  

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 86. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 31 marca 2021 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 86. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1.    

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przygotowanego 

projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia informacji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego a terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego a terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020. 

Ad. 5.2.    

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.   

 Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych, 

wprowadzono 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla Komendy Powiatowej 



Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup samochodu służbowego oraz 14 000,00 zł (słownie: 

czternaście tysięcy złotych 00/100) dla wykonanie ogrodzenia przy instalacji fotowoltaicznej przy 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na wprowadzone 

zmiany.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie dotacji i jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą 

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

Ad. 6.1.    

 Zrealizowano w punkcie 5.1.  

Ad. 6.2.    

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-

Dobrzyń, dotyczące zadań związanych z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. 

Następnie zaproponował, aby przekazać pismo do Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju, ponieważ to merytoryczna Komisja opracowuje harmonogram dróg 

powiatowych do remontu.  

 Pismo zostanie przekazane do Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury  

i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 6.3.    

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy po zapoznaniu się z planem miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego członkowie Zarządu wnoszą jakieś uwagi. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gmina Kowalewo Pomorskie.  

  

Ad. 6.4.    

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Pana Zbigniewa Sosnowskiego Wicemarszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą procedury zaliczania dróg do danej kategorii. 

Ad. 6.5.    

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Agnieszki Malon Kierownik Wydziału Oświaty 

i Zdrowia, dotyczące przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim Panu Bogdanowi Oskwarkowi na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 

2026 r. Zgodnie z informacją przekazaną w piśmie, z nowelizacji przepisów prawa w przypadku 

konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 

2021 r. wynika, że organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi na okres 

nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim Panu Bogdanowi Oskwarkowi na okres od dnia  

1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.  



Do czynności związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii upoważnia się Starostę Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

  

Ad. 6.6.    

 W przedmiotowym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-

Dobrzyniu Pani Marioli Waszewskiej na okres od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.  

 Do czynności związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii upoważnia się Starostę Golubsko-

Dobrzyńskiego.  

 

Ad. 6.7.    

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody  

na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych na stanowisko praczki.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀▀ w ramach prac interwencyjnych na 

stanowisko praczki. 

Ad. 6.8.    

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Krzysztof Cymbał zwrócił się z prośbą  

o wynajęcie garażu przy ulicy PTTK. Dodał, że z informacji uzyskanej z Wydziału Techniczno-

Inwestycyjnego kwota za najem garażu wynosi 215,01 zł brutto miesięcznie. Zaproponował, aby 

poprosić o pisemną informację z ewentualnym potwierdzeniem akceptacji ww. stawki najmu w celu 

przygotowania umowy.  

Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na wynajęcie garażu przy ulicy PTTK. Z uwagi  

na obowiązujące stawki, ustalone uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, umowa 

zostanie sporządzona po potwierdzeniu stawki przez wnioskodawcę.  

 

Ad. 6.9.    

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

o wprowadzeniu rozwiązań wzmacniających płynność finansową powiatów w związku z istotnym dla 

przedsiębiorców przedłużeniem terminu rocznego rozliczenia z podatku dochodowego od osób 

prawnych za 2020 rok. 

Ad. 6.10.   Ad.6.11. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o ustalonych kwotach środków – limitach Funduszu 

Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2021 roku na realizację konkretnych zadań przez samorządy 

powiatowe. 

 

Ad. 6.12.    

 Zarząd Powiatu zapoznał się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok przygotowaną 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Do przedłożonego materiału nie 



wniesiono uwag i zostanie on przekazany do Biura Rady Powiatu, celem ujęcia w porządku obrad 

Sesji.  

Ad. 6.13.    

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony Lewandowskiej Dyrektor Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, w którym zwróciła się z prośbą o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie pracownika na zastępstwo na stanowisku wychowawcy. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika na stanowisku wychowawcy  

na zastępstwo za Panią ▀▀▀. 

Ad. 6.14.    

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Iwony Lewandowskiej Dyrektor Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, 

w którym zwróciła się z prośbą o zatrudnienie dwóch pracowników.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pani ▀▀▀ na stanowisko wychowawcy. W 

kwestii Pani ▀▀▀▀, która ma zostać zatrudniona na stawisko sprzątaczki/pomocy przy dzieciach 

poproszono o przeanalizowanie możliwości zawarcia umowy w ramach prac interwencyjnych. W 

przypadku, braku możliwości zawarcia umowy w ww. formie, Zarząd Powiatu wyraża zgodę na 

zatrudnienie Pani Joanny w ramach umowy o pracę. 

Ad. 6.15.    

 W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Agnieszka 

Brzostowska Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o wyrażenie 

zgody na wykonanie usługi położenia nawierzchni z kostki brukowej przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Golubiu-Dobrzyniu.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie usługi położenia nawierzchni z kostki brukowej 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu przy ulicy Kilińskiego 31.  

  

Ad. 6.16.    

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Agnieszki Brzostowskiej Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośba o wyrażenie zgody na wymianę wkładu 

kominowego w budynku szkoły.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę wkładu kominowego w budynku szkoły przy ulicy 

Kilińskiego 31 z budżetu własnego jednostki, zgodnie z kosztorysem wskazanym przez szkołę.  

 

Ad. 6.17.    

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Kazimierz Dąbrowski zwrócił się z pismem w 

sprawie naprawy jezdni na ulicy Słuchajskiej. Nadmienił, że w chwili obecnej obowiązuje 

harmonogram dróg przeznaczonych do remontu. W związku z tym, że Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 

także podaje drogę powiatową nr 2111C relacji Ostrowite-Skepsk-Golub-Dobrzyń jako wymagającą 

remontu, wniosek o przeanalizowanie możliwości umieszczenia drogi w kolejnych harmonogramach 

zostanie przekazany do Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju.  



Ad. 6.17.    

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo o zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 852 – 

Pomoc społeczna, rozdz. 85203, § 2110. 

Ad. 7. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący 

Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1430. 

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 

 


