
Protokół Nr 89/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 89. 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 

przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 89. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 88. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Karczewo; 

5.2. w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022; 

5.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020”; 

5.4. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy w Kowalewie 

Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, z siedzibą przy  

ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; 

5.5. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej  im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6, 

87-410 Kowalewo Pomorskie; 

5.6. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej  im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, z siedzibą 

przy ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

5.7. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – 

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”; 

5.8. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej  

i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”; 

5.9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

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

na 2021 rok; 

5.11. w  sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych 



zawodowych i rodzinnych domów dziecka. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

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

na 2021 rok; 

6.2. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Raportu o stanie 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o sprawozdaniu z wykonaniu 

budżetu na 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu; 

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

informacja o środkach Funduszu Pracy; 

7.3. Pani Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego  

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim – wniosek  

o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + informacja  

z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami; 

7.4. Pan Wojciech Osłowski Form&Style – wniosek o zawarcie aneksu do umowy; 

7.5. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – wniosek o ponowne 

przeanalizowanie uregulowania stanu prawnego działek + informacja, dotycząca historii prób 

nabycia działek z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami; 

7.6. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju – informacja, dotycząca realizacji modernizacji dróg powiatowych; 

7.7. Legendy Kujaw i Pomorza – propozycja publikacji książki; 

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

7.9.  Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości niezabudowanej. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 88. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 28 kwietnia 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 88. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że wniosek mieszkańców sołectwa Karczewo, 

dotyczący remontu drogi powiatowej jest zasadny. Jednakże ze względu na wcześniej ustalony 

harmonogram dróg przeznaczonych do remontu w chwili obecnej nie może zostać on uwzględniony. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Karczewo.  

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu przedstawił kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022. Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

 



Ad. 5.3. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Rocznego programu współpracy 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

Ad. 5.4.; 5.5.; 5.6. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy członkowie Zarządu zapoznali się z projektami uchwał 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha 

Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, 

z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie; w sprawie likwidacji Szkoły 

Policealnej  im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

w Kowalewie Pomorskim, z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie;  

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej  im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, z siedzibą przy ul. PTTK 28, 

87-400 Golub-Dobrzyń. Członkowie Zarządu potwierdzili zapoznanie się z ww. projektami uchwał  

i nie wnieśli uwag.  

Ad. 5.7. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

na realizację zadania pn. ,,Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium 

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dodał, że zadanie jest ujęte w budżecie 

powiatu.  

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

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – 

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Ad. 5.8. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

na realizację zadania pn. ,,Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej  

w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”. Dodał, że zadanie jest ujęte  

w budżecie powiatu. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, 

Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji 

technicznej”. 

 



Ad. 5.9. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 

2021-2040. 

 Skarbnik Powiatu poinformował, że zostały zaktualizowane kwoty dochodów bieżących  

i wydatków. Wprowadzone zostało także dodatkowe zobowiązanie Powiatu, tj. sześć lat po 66 000,00 

zł w związku z planowanym zakupem koparko-ładowarki w formie leasingu dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.  

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

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

Ad. 5.10. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę  

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

   Skarbnik Powiatu poinformował, że wprowadzone zostały dochody, które wynikają  

z bieżącej pracy, jest to między innymi planowane 100 000,00 zł ze sprzedaży koparko-ładowarki 

Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Uaktualnione są także dochody z Gospodarki 

mieszkaniowej oraz bieżącej działalności Starostwa Powiatowego.  

 Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie informacji z tytułu podatków  

w odniesieniu do roku poprzedniego. 

 Skarbnik Powiatu poinformował, że za miesiąc kwiecień był wzrost z wpływu podatków  

za miesiąc kwiecień o 380 000,00 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego.  

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

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

Ad. 5.11. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowany został projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w  sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla 

rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych 

wnosi uwagi do projektu uchwały. Dodał, że ze swojej strony widzi potrzebę podwyższenia wysokości 

świadczeń i będzie to forma docenienia działalności tych rodzin. 

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

Dobrzyńskiego w  sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych 

zawodowych i rodzinnych domów dziecka. 

 

 



Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę 

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

 Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, że wprowadzono dochody z dochodów zleconych 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała decyzją Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego 45 834,00 zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z przepisami prawa został przygotowany 

Raport o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2020 rok. Informację tą opracowała Pani 

Katarzyna Orłowska Sekretarz Powiatu, która poinformowała, że raport zawiera wszelkie działania  

z 2020 roku, między innymi inwestycje, budżet, działalność jednostek organizacyjnych powiatu.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego Raportu o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020. 

 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej odnośnie sprawozdania z wykonania  budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

za 2020 rok. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał informację, że została określona kwota środków Funduszu 

Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 roku zadania 

określonego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych w wysokości 1 500 000,00 zł.  

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta 

Kowalewa Pomorskiego.  

 Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do ww. planu. 

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęło pismo Pana Wojciecha Osłowskiego 

Form&Style, który zwrócił się z prośbą o zawarcie aneksu terminowego do umowy. Zarząd Powiatu 

nie zgłosił uwag i jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu terminowego do umowy  

nr TI.7011.5.2020.RG z dnia 25 maja 2020 roku na wykonanie zadania pn. Sporządzenie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 



inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo – 

Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+933 do km 1+471. Przedmiotowy aneks przedłuży termin 

realizacji zadania do dnia 15 września 2021 roku oraz uwzględni możliwość wypłaty kwoty  

23 000,00 zł netto, stanowiącej około 60% poniesionych dotychczas kosztów, przed zakończeniem 

inwestycji. 

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Piątkowskiego Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia, który wniósł o ponowne wrócenie do sprawy związanej z uregulowaniem stanu 

prawnego działek znajdujących się pod budynkiem Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Następnie nadmienił, że powiat wykonał już na rzecz Miasta inwestycje, które powinny się już 

skalkulować z działką pod szkołą. Powiat darował także działki numer 87/4 i 89/7 (ul. Koppa)  

z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Dodatkowo Starosta działający w imieniu Skarbu Państwa 

zrzekł się w całości odszykowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość w ramach realizacji 

inwestycji drogowej. Przewodniczący Zarządu powiedział, że porozmawia na ten temat z Panem 

Burmistrzem. 

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Tomasza Zwolińskiego Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju, który zwrócił się z pismem 

w kwestii realizacji kolejnych dróg powiatowych. Poinformował, że Komisja zapoznała się  

z wnioskiem mieszkańców sołectwa Karczewo oraz pismem wójta Gminy Golub-Dobrzyń  

o uwzględnienie dróg powiatowych z terenu gminy. Członkowie Komisji stwierdzili, że nie należy 

burzyć obowiązującego obecnie harmonogramu remontu dróg a potrzeby gminy Golub-Dobrzyń będą 

szczegółowo przeanalizowane. Zasugerowali, żeby jedyną możliwością zmiany kolejności 

modernizacji dróg, czy nawet ujęcia dodatkowych dróg w obowiązującym harmonogramie, był udział 

znaczącego sponsora, który wesprze budżet Powiatu w realizacji konkretnej inwestycji.   

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował zakup 100 egzemplarzy publikacji Legend Kujaw  

i Pomorze. Koszt 100 egzemplarzy to 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset tysięcy złotych 

00/100).  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup Legend. 

Ad. 7.8. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu 

planu dotacji celowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045, § 2110 z przeznaczeniem 

na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć 

świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, 

koszty materiałowe, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane  

z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz § 2120 z przeznaczeniem  

na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku  

z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu 

dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie 

rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.  



Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że została przygotowana decyzja o wygaśnięciu 

trwałego zarządu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Kowalewa 

Pomorskiego, przy ulicy Odrodzenia 8, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 17/8, 

17/31 o łącznej powierzchni 3,9515 ha na rzecz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Decyzja 

została podpisana przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

Ad. 8. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Pan Roman Mirowski zapytał o środkach, 

które miałyby zostać przekazane dla samorządów od Premiera. Przewodniczący Zarządu powiedział, 

ze nie zostały do tej pory określone żadne szczegóły a środki, o których mowa to propozycje, które 

należą do planu odbudowy. Dodał, że z przekazanych informacji plan nie jest jeszcze zatwierdzony. 

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

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1500. 

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 

 


