
Protokół Nr 92/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 8 lipca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 92. 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 wynosi 100%.  

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie poniższych punktów do Spraw różnych: 

1. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o podjecie działań w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół nr 3  

w Golubiu-Dobrzyniu; 

2. Pani Emilia Błędowska-Krajnik – Podinspektor ds. ochrony środowiska oraz gospodarki 

nieruchomościami – Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 

2019 i 2020; 

3. Pan Tomasz Sulerzycki ATS- nadzór, projekty, bhp – wniosek o wydanie opinii dla 

zamierzenia inwestycyjnego. 

Wyrażono zgodę na dodanie punktów. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 92. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 91. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego  dniu 22 czerwca 

2021 r. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu 

poprzez zmianę jej siedziby; 

5.2. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie z działań 

podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2020 rok; 

5.4. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu 

z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2020 rok; 

5.5. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową 

kanalizacji deszczowej” – I etap. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, a także zawarcia umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze 

przeprowadzonych postępowań; 

6.3. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim do składania 

oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy na kompleksową usługę sprzątania 

i utrzymywania czystości pomieszczeń Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w 2021 roku; 

6.4. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie 



Pomorskim; 

6.5. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.6. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 

6.7. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego; 

6.8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Paweł Ges – Dyrektor Departamentu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – 

informacja o środkach Funduszu Pracy; 

7.2. Pani Róża Kopaczewska – Zastępca Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba  

o wyrażenie opinii, dotyczącej kwalifikacji dróg; 

7.3. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie wychowawcy lub wychowawców; 

7.4. Pan Mateusz Biesiada – Zastępca Dyrektora Departamentu Ministerstwa Rozwoju, 

Pracy i Technologii – informacja o środkach Funduszu Pracy; 

7.5. Decyzja o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Wielgie; 

7.6. Pan Krzysztof Pieczka – Zastępca Wójta Gminy Golub-Dobrzyń – zawiadomienie  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

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

Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na kontynuację realizacji usług sprzątania przez firmę 

zewnętrzną; 

7.8. Pan Andrzej Grabowski – Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 

przekazanie projektu porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie teoretycznych  

i praktycznych zagadnień, dotyczących problematyki bezpieczeństwa; 

7.9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych (dz.863); 

7.10. Pan Michał Siwik – Opiekun Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA – zaproszenie 

do współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 

2021/2022; 

7.11. Omówienie planowanego remontu drogi powiatowej nr 2117 C Cieszyny – Lisewski Młyn; 

7.12. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o podjecie działań w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół nr 3  

w Golubiu-Dobrzyniu; 

7.13. Pani Emilia Błędowska-Krajnik – Podinspektor ds. ochrony środowiska oraz 

gospodarki nieruchomościami – Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji ,,Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”  

za lata 2019 i 2020; 

7.14. Pan Tomasz Sulerzycki ATS- nadzór, projekty, bhp – wniosek o wydanie opinii dla 

zamierzenia inwestycyjnego. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 91. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 22 czerwca 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 91. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 



Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do projektu uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Golubiu-Dobrzyniu poprzez zmianę jej siedziby. Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 5.2. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 5.3. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Rypinie  

z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2020 rok. 

Ad. 5.4. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Golubiu-

Dobrzyniu z działań podejmowanych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2020 rok. 

Ad. 5.5. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową 

kanalizacji deszczowej” – I etap. 

Ad. 5.5. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową 

kanalizacji deszczowej” – I etap. 

Ad. 6.1. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie planu 

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

Ad. 6.2. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, a także zawarcia umów z Wykonawcami 

wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań. 

Ad. 6.3. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół w Kowalewie Pomorskim do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją 

umowy na kompleksową usługę sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń Zespołu Szkół  

w Kowalewie Pomorskim w 2021 roku. 

 



Ad. 6.4. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. 

Ad. 6.5. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.6. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

W skład komisji wchodzą następujące osoby: 

1) Agnieszka Malon - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2) Anna Kiestrzyn - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Agnieszka Brzostowska - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu; 

4) Anna Ewa Kania - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Ad. 6.7. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W skład komisji wchodzą następujące osoby: 

1) Agnieszka Malon - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 

2) Anna Kiestrzyn - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Hanna Wiśniewska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem; 

4) Grażyna Troszyńska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej; 

5) Anna Ewa Kania - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Ad. 6.8. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę 

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

2021-2040.  

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Pawła Gesa Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii, w którym zawiadomiono o przyznanych środkach Funduszu Pracy na finansowanie 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 roku zadań określonych w ustawie  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 

10 000,00 zł.  

 



Ad. 7.2. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Mariusz Piątkowski Burmistrz Miasta 

Golubia-Dobrzynia zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii, dotyczącej kwalifikacji dróg. Dodał,  

że Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarząd Dróg Powiatowych  

w Golubiu-Dobrzyniu nie zgłosili zastrzeżeń. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do wykazu i pozytywnie zaopiniował wniosek o zaliczenie 

dróg: ul. Przemysłowa, Anny Wazówny, Kasztelańska, Rycerska i Gotycka do kategorii dróg 

gminnych.  

Ad. 7.3. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Iwona Lewandowska Dyrektor Powiatowej 

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

zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie wychowawcy lub wychowawców na umowę 

zlecenie. Następnie Przewodniczący Zarządu dodał, że w celu ustalenia szczegółów poprosi Panią 

Dyrektor na spotkanie.  

Ad. 7.4. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

przyznano środki Funduszu Pracy w kwocie 18 0821,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

Ad. 7.5. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd na rzecz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Wielgie, gm. Zbójno, oznaczoną nr działki 186/1 o pow. 0,7388 ha, dla której Sad Rejonowy  

w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  

nr KW TO1G/00018854/8 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wielgie,  

gm. Zbójno, oznaczoną nr działki 162/26 o pow. 0,28 ha, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-

Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1G/00023344/8, 

stanowiącą własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Pieczki Zastępcy Wójta Gminy 

Golub-Dobrzyń, w którym zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze wsi Nowogród – wieś letniskowa ,,Grodno” oraz na obszarze wsi 

Nowogród – teren zabudowy letniskowej.  

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Krzysztofa Sypka Dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację realizacji 

usługi sprzątania przez firmę zewnętrzną w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację realizacji ww. usługi. W związku z tym, 

zostanie wysłane pismo do Pana Krzysztofa Sypka o przygotowanie projektu uchwały. 

 

 



Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że istnieje możliwość podpisania porozumienia  

na rzecz wspólnych działań w zakresie teoretycznych i praktycznych zagadnień, dotyczących 

problematyki bezpieczeństwa. Następnie zaproponował, aby przenieść ten temat na kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu.  

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu tematu podpisania porozumienia na kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, § 2110  

z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.  

Ad. 7.10. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że otrzymaliśmy propozycję udziału  

w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzje  

o przystąpieniu do programu i wyznaczył Panią Agnieszkę Malon Kierownika Wydziału Oświaty  

i Zdrowia tut. Starostwa do pełnienia funkcji lokalnego koordynatora. 

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu nadmienił, że zgodnie z wcześniej przeprowadzonymi rozmowami 

planuje się remont drogi powiatowej nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn na odcinku ok. 5,4 km. 

Kwota znana będzie po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego. W przybliżeniu będzie to kwota  

ok. 3 240 000,00 zł (600 tys. za km). Jest to tylko informacja dla wiadomości Zarządu Powiatu, 

ponieważ wniosek musi zostać złożony przez Nadleśnictwo. Inwestycja ma obejmować miedzy 

innymi prace remontowe nawierzchni, odtworzenie rowów i oznakowania pionowego, dodatkowo 

wykonane będą zatoki mijankowe.  

Ad. 7.12. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  

w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o podjęcie działań w celu utworzenia Przedszkola 

Specjalnego przy Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie wnioskowanego przedszkola i zwróci się  

z prośbą do Pani Agnieszki Malon Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia o podjecie działań 

zmierzających do utworzenia Przedszkola. 

Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Gmina Zbójno przesłała uchwałę Rady Gminy 

Zbójno w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno 

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za lata 2019 i 2020. Zarząd Powiatu zapoznał się 

z przekazaną uchwałą. 

Ad. 7.14. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze Pan Tomasz Sulerzycki działając w imieniu 

Gminy Ciechocin wniósł o wydanie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi 

gminnej nr 110413C na odcinku Nowa Wieś – Ciechocin”. Następnie dodał, że Zarząd Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu wnosi o zaprojektowanie odwodnienia na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 2121C relacji Ciechocin- Świętosław poprzez umieszczenie pod zjazdem do drogi 

gminnej rury przepustowej o średnicy fi400 wraz z rowem bocznym wzdłuż drogi powiatowej”.  



 Zarząd Powiatu zgłosi wniosek zgodny z sugestią Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu.  

Ad. 8. 

   

 Więcej wniosków nie zgłoszono, podjęto decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1455. 

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 

 


