
Protokół Nr 88/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 88. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1420 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 2. 

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

Dodatkowo obecny jest Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu.  

 

Ad. 3.  

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Zarządu poprosił  

o dodanie punktów: 

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

Dobrzyniu - prośba o wyrażenie zgody na zakup w formie leasingu nowej koparko-ładowarki 

oraz o wyrażenie zgody na złożenie oferty w przetargu na zakup samochodu; 

2. Pan Jan Kuźmiński – Geodeta Powiatowy – przekazanie wniosku o uzgodnienie projektu  

i udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na budowę kanalizacji kablowej. 

Wyrażono zgodę na dodanie ww. punktów. Przewodniczący zaproponował, aby przed realizacją 

porządku obrad zaprosić Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu. Wyrażono zgodę.  

 

1. Otwarcie 88. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 87. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

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

Dobrzyniu - prośba o wyrażenie zgody na zakup w formie leasingu nowej koparko-ładowarki 

oraz o wyrażenie zgody na złożenie oferty w przetargu na zakup samochodu; 

6. Uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 

projektu pod nazwą  „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego   

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. 

7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

7.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”; 

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 



– Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej  

i Edukacji dorosłych; 

7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala 

Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

8. Sprawy różne: 

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

o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej na rok 

2021; 

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

o wsparcie finansowe w zakresie sfinalizowania realizacji ,,Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”; 

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

Dobrzyniu – odpowiedź na wnioski zgłoszone przez Radnego Rady Powiatu; 

8.4. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o możliwość wynajęcia pomieszczenia z przeznaczeniem  

na funkcjonowanie Centrum Wspierania Rodzin; 

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

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

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

8.7. Pan Jan Kuźmiński – Geodeta Powiatowy – przekazanie wniosku o uzgodnienie projektu  

i udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na budowę kanalizacji kablowej. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 87. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego  dniu 19 kwietnia 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 87. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.  

 Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 

poprosił o wyrażenie zgody na zakup w formie leasingu nowej koparko-ładowarki. Wyjaśnił,  

że jest ona potrzebna do bieżącego funkcjonowania jednostki. Sprzęt ten używany jest zarówno w 

okresie zimowym, jak i letnim. Nadmienił, że przedstawił dwie oferty, tj. JCB i CAT. Wyjaśnił,  

że cenowo jest korzystniejsza oferta JCB. Poinformował, że obecna koparka ma wartość około 

120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i po sprzedaży można przeznaczyć te środki  

na wpłatę własną oraz spłatę części rat leasingowych.   

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup nowej koparko-ładowarki w formie leasingu  

na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Wyrażono także zgodę, aby 

dotychczasowa koparka została sprzedana a pozyskane środki zostały przeznaczone na poczet wpłaty 

własnej oraz spłatę części rat leasingowych.  

 

 Dodatkowo Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu poprosił o wyrażenie zgody na złożenie oferty w przetargu na zakup samochodu marki 



Lublin 3, rok produkcji 2005 na potrzeby bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu. Kwota zakupu to 3 400,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 

00/100).  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup samochodu marki Lublin 3, rok produkcji 2005  

na potrzeby bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Kwota  

w wysokości 3 400,00 zł brutto (trzy tysiące czterysta złotych 00/100) została zatwierdzona. 

Ad. 6.1. 

  Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyński projektu pod nazwą  „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa 

branżowego  w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-

384/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Następnie 

zapytał, czy ktoś z obecnych ma uwagi, co do projektu. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński projektu pod nazwą  „Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego  

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” w ramach konkursu RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie 

ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy po zapoznaniu się z treścią uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego, członkowie Zarządu wnoszą jakieś uwagi. Uwag nie zgłoszono.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z treścią uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – 

Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej  

i Edukacji dorosłych. Członkowie Zarządu potwierdzili zapoznanie się z uchwałą i nie zgłosili uwag. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

i realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenia  

i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych. 



Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Michał Kamiński Prezes Zarządu Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu spłaty 

pożyczki do dnia 31 sierpnia 2021 r. W związku z tym przygotowano projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. 

w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu spłaty pożyczki do dnia 31 sierpnia 

2021 r.  

 Jednogłośnie podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki 

krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 8.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, która zwróciła się z prośbą o akceptację dokonanych przesunięć w planie 

finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na 2021 rok. Dodał,  

że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu nie wnosi uwag do planu.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na rok 2021 ze środków PFRON zgodnie z wykazem 

załączonym przez jednostkę. 

Ad. 8.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Anny Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, która zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował, aby udzielić wsparcia, ponieważ jest to pomoc dla podopiecznych WTZ.  

 Zarząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 13 042,00 zł, które jest 

niezbędne do sfinalizowania realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Kwota ta zostanie wprowadzona do projektu uchwały budżetowej. Ponadto zostanie przygotowana 

stosowna dokumentacja, na podstawie której będą mogły być przekazane ww. środki.  

Ad. 8.3. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, w którym przedstawiono wyjaśnienia do wniosku Pana 

Mariana Wrzesińskiego Radnego Rady Powiatu. Przewodniczący Zarządu podczytał, że została 

przeprowadzona dokładna analiza i wizja w terenie z udziałem przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu oraz 

Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas wizji ustalono, że ze względu na brak 

wymaganej szerokości nie ma możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych w pasie drogi 

powiatowej nr 2125C relacji Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk zgodnie z parametrami  

w obowiązujących przepisach prawa. Dodatkowo, Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu 

poinformował, że na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu 

występuje ograniczenie prędkości do 50 km/h i w ocenie komisji, biorąc pod uwagę stan techniczny 

drogi na przedmiotowym odcinku, montaż progu zwalniającego nie wpłynie na osiągnięcie celu.  

W kwestii wniosku o umieszczenie urządzeń BRD mających na celu poprawę bezpieczeństwa 



użytkowników drogi w miejscowościach Węgiersk i Macikowo został uznany za zasadny i zostanie 

uwzględniony podczas przygotowywania dokumentacji projektowej na modernizacje przedmiotowego 

odcinka drogi nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk.  

 Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że odpowiedź w takiej formie zostanie przekazana do Pana 

Mariana Wrzesińskiego.  

 

Ad. 8.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik 

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

pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Wspierania Rodzin.  

 Przewodniczący Zarządu nadmienił, że widzi potrzebę zapewnienia lokalu w celu kontynuacji 

projektu partnerskiego pn. ,,Rodzina w Centrum 3” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój 

usług społecznych w części RPO WKP 2014-2020. Dodał, że po przeprowadzonych rozmowach  

z Panem Michałem Kamińskim Prezesem Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu wygospodarowane zostanie pomieszczenie mieszczące się w budynku przy ulicy Koppa 1 

w Golubiu-Dobrzyniu, w którym będzie możliwa realizacja ww. projektu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia w celu realizacji 

projektu. 

 

Ad. 8.5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych na 2021 r. w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 

75411, § 2110 o kwotę 45.834 zł. 

Ad. 8.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Witolda Juszczaka Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono 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 2021 rok zgodnie  

z propozycją przedstawioną przez jednostkę.  

 

Ad. 8.7. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze Pan Jan Kuźmiński Geodeta Powiatowy przekazał 

wniosek o uzgodnienie projektu oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na budowę 

kanalizacji kablowej w miejscowości Wielgie.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu budowy kanalizacji kablowej oraz wyraził zgodę 

na dysponowanie nieruchomością w ww. celu w miejscowości Wielgie, gm. Zbójno na działkach 

oznaczonych nr geod. 186/1 i 186/2. 

 

 

 



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 1445. 

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 

 


