
Protokół Nr 90/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 90. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzyła i prowadziła Pani Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-

Dobrzyński.  

Ad. 2. 

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

 

Ad. 3.  

Pani Wicestarosta poprosiła o dodanie dwóch punktów do spraw różnych: 

1. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o zakup kosiarki do trawy typu traktorek; 

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

w Wielgiem – prośba o ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu dla nieruchomości. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. Wicestarosta zaproponowała przyjęcie następującego 

porządku obrad: 

1. Otwarcie 90. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 89. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania ,,Programu ochrony środowiska powiatu golubsko-

dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”; 

5.2. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wotum zaufania; 

5.3. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

za 2020 rok; 

5.4. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2020; 

5.6. zmieniająca uchwałę nr XXXV/212/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia  

24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w roku 2021.  

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6.2. w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium  

w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

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

na 2021 rok; 



6.4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w ramach programu 

mLegitymacja szkolna; 

6.5. zmieniająca uchwałę nr 65/146/20 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński w przypadku ich nieobecności. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Zbigniew Warnel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu – opinia 

Komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020; 

7.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o przekazanych środkach; 

7.3. Pani Aleksandra Gierej – Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON – 

informacja o wyrażeniu zgody na zmianę terminu rozliczenia umowy; 

7.4. Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zawiadomienie 

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

kujawsko-pomorskiego; 

7.5. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na przekazanie kilku rowerów zgromadzonych w Biurze 

rzeczy znalezionych; 

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

7.7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – porozumienie w sprawie przejęcia niektórych zadań  

z zakresu administracji rządowej, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 

woskowej w 2021 r.; 

7.8. Pan Jacek Zoń – Członek Zarządu Spółki z o.o. 19E – wniosek o zmianę harmonogramu 

realizacji zamówienia; 

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

Dobrzyniu – wycena planowanego ogrodzenia; 

7.10. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do remontu drogi powiatowej nr 2117 C Cieszyny 

– Lisewski Młyn; 

7.11. Podjęcie decyzji w sprawie współpracy przy wydawaniu gazety Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego; 

7.12. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o zakup kosiarki do trawy typu traktorek; 

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

w Wielgiem – prośba o ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu dla nieruchomości. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 89. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego  dniu 17 maja 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 89. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania ,,Programu 



ochrony środowiska powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-

2025”. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do ww. projektu uchwały. 

Ad. 5.2. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wotum zaufania. 

Ad. 5.3. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

za 2020 rok. 

Ad. 5.4. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 5.5. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2020. 

Ad. 5.6. 

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

zmieniającej uchwałę nr XXXV/212/2021 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 

2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2021. 

Ad. 6.1. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie planu 

finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 6.2. 

 Zarząd Powiatu określił ceny wywoławcze i wysokość wadium dla nieruchomości. 

Nr działki Wartość 

nieruchomości 

Cena wywoławcza Wadium (5% - 20% ceny 

wywoławczej) 

193/4 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

79.300,00 zł 80 000,00 zł 10% 

193/6 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

61.300,00 zł 62 000,00 zł 10% 

193/7 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

59.000,00 zł 60 000,00 zł 10% 

    



193/8 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

58.700,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/9 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

58.500,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/10 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

58.200,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/11 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

58.000,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/12 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

59.300,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/13 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

59.100,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/14 wraz z 1/11 

części działki 193/5 

58.900,00 zł 60 000,00 zł 10% 

193/15 i 193/16 wraz 

z 1/11 części działki 

193/5 

62.900,00 zł 64 000,00 zł 10% 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia 

ceny wywoławczej i wysokości wadium w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 6.3. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

Ad. 6.4. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna. 

Ad. 6.5.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 65/146/20 z dnia  

14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności. 

Ad. 7.1.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2020.  

Ad. 7.2.  

 Pani Wicestarosta odczytała, że środki na pokrycie wydatków na zapewnienie wsparcia 

organizacyjnego, technicznego oraz organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów 

szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zostały przekazane do powiatów w dniu 

12 maja 2021 r. 

 Pan Roman Mirowski zapytał, czy jest to kwota do podziału z Urzędem Miasta Golubia-

Dobrzynia czy są to kolejne środki. Pani Wicestarosta odpowiedziała, że są to środki do podziału. 



Ad. 7.3.  

 Pani Wicestarosta odczytała pismo Pani Aleksandry Gierej Dyrektor Oddziału Kujawsko-

Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym przekazano 

informację, że wyrażono zgodę na zmianę terminu rozliczenia umowy nr WRR/000329/02/D zawartej 

w dniu 21 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 r.  

Ad. 7.4.  

 Pani Wicestarosta odczytała pismo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

w którym zawiadomiono o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

Ad. 7.5.  

 Pani Wicestarosta odczytała pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócił się z prośbą o przekazanie rowerów 

zgromadzonych w Biurze rzeczy znalezionych. Rowery umożliwiłyby nauczycielom oraz  

w przyszłości uczniom szybszy dojazd do szkoły z dworca PKP w Kowalewie Pomorskim. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie rowerów z Biura rzeczy znalezionych na rzecz 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

Ad. 7.6.  

 Pani Wicestarosta poinformowała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji 

celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie. 

Ad. 7.7.  

 Pani Wicestarosta poinformowała, że otrzymaliśmy do podpisania porozumienie w sprawie 

przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania  

i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Porozumienie zostało podpisane.  

Ad. 7.8.  

 Pani Wicestarosta poinformowała, że Pan Jacek Zoń Członek Zarządu 19E sp. z o.o. zwrócił 

się z prośbą o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia (umowa nr SZP.272.20.2019 z dnia  

14 lutego 2019 r.). Pani Wicestarosta dodała, że pismo to zostało w chwili obecnej przekazane 

wyłącznie do zapoznania się przez Zarząd Powiatu, do tej pory nie została podjęta jeszcze decyzja. 

Ad. 7.9.  

 Pani Wicestarosta poinformowała, że Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu dokonał analizy na rynku wykonawców ogrodzeń i zgodnie  

z wytycznymi konserwatorskimi, koszt wykonania ogrodzenia z materiałem wyniósłby 54 000,00 zł 

brutto. Do podanej ceny należy doliczyć kwotę 6 000,00 zł za bramę wjazdową. Pani Wicestarosta 

dodała, że w chwili obecnej nie ma możliwości wykonania nowego ogrodzenia. Zaproponowała, aby 

w przypadku pojawienia się w bieżącym roku budżetowym oszczędności, pozwalających na jego 

wykonanie, temat został ponownie przeanalizowany. W przypadku braku możliwości wykonania 

zadania w bieżącym roku budżetowym, zostanie ono wpisane w projekt budżetu na rok 2022. 



 Zarząd Powiatu przychylił się do przedstawionej wyżej propozycji wykonania zadania. 

Ad. 7.10.  

 Pani Wicestarosta poinformowała, że pojawiła się możliwość wykonania remontu drogi 

powiatowej nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn. Inwestycja, po złożonym wniosku przez 

Nadleśnictwo, ma zostać dofinansowana ze  środków funduszu leśnego w zakresie wspomagania 

administracji publicznej. Pani Wicestarosta dodała, że kwota wykonania zadania i długość odcinka 

zostanie przekazana na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 Pani Wicestarosta poinformowała także, że powstały oszczędności ze środków Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy”. Dodała, że w chwili 

wyrażenia zgody przez lokalne samorządy o przekazaniu środków, możliwe byłoby wykonanie 

remontu drogi 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary na odcinku Karczewo-Łobdowo, którego długość 

wyniosłaby około 2km. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na remont wskazanego odcinka drogi poza 

przyjętym harmonogramem modernizacji dróg powiatowych. Dodatkowo wskazano do remontu 400m 

odcinka drogi 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki na odcinku Radomin-Szczutowo.  

Ad. 7.11.  

 Pani Wicestarosta poinformowała, że istnieje możliwość wspólnego wydania gazety 

promocyjnej ,,Ziemia Golubsko-Dobrzyńska” z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia. Samorządy 

lokalne z wyłączeniem Gminy Zbójno i do tej pory Powiatu przyłączyły się do ww. gazety. Dla 

Powiatu 300 egzemplarzy gazety, w której zarezerwowane byłyby trzy strony to koszt około 615,00 zł 

brutto. Nasze egzemplarze byłyby rozdawane na terenie Gminie Zbójno. Pani Wicestarosta 

poinformowała, że dotychczasowa gazeta Powiatu to 12 stron, 2 000 nakładu na miesiąc i koszt 

1262,00 zł brutto. Pan Roman Mirowski zapytał, czy wszystkie egzemplarze z nakładu 2 000 zostają 

rozdysponowane. Pani Wicestarosta odpowiedziała, że tak.   

 Pani Wicestarosta zaproponowała, aby wystąpić o wyznaczenie terminu spotkania celem 

uzyskania pełnej informacji w zakresie zwiększenia ilości stron przeznaczonych dla powiatu oraz 

podania cen przy zmianie ilości nakładu. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji zwrócenia się 

do Urzędu Miasta z prośbą o spotkanie. 

Ad. 7.12.  

 Pani Wicestarosta odczytała pismo Pana Piotra Wiśniewskiego Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup 

kosiarki typu traktorek.  

 Ze względu na wcześniejsze ustalenia o ograniczaniu wydatków w placówkach oświatowych, 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zakup kosiarki. 

Ad. 7.13.  

 Pani Wicestarosta odczytała pismo Pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, dotyczące prośby o ustanowienie trwałego zarządu dla 

nieruchomości. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne ustanowienie trwałego zarządu dla 

nieruchomości położonej w Wielgiem, gm. Zbójno, oznaczonej nr geod. 186/1 i 162/23 na czas 



nieokreślony w celu realizacji celów statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wielgiem. 

 

Ad. 9. 

 Zarząd Powiatu wypracował wniosek wystąpienia o kopię wszystkich dokumentów formalno-

prawnych, dotyczących funkcjonowania ,,Szpitala Powiatowego” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,  

a w szczególności Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i Prezesa Zarządu, a także 

protokołów, uchwał i sprawozdań wymienionych organów.   

 Więcej wniosków nie zgłoszono, podjęto decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 10.  

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 

 


