
Protokół Nr 93/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 20 lipca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 93. 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%. Dodatkowo  

na posiedzeniu obecna była Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wielgiem oraz Pani Agnieszka Malon Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia.  

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie poniższych punktów: 

1. Pani Katarzyna Ostapczuk-Wójcik – Prezes Zarządu ZETO Sp. z o. o. – prośba  

o umieszczenie informacji o nawiązanej współpracy na stronie internetowej firmy; 

2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego; 

3. Uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zawarcia porozumienia  

z Gminą Ciechocin dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński 

Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Wyrażono zgodę na dodanie ww. punktów. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 93. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 92. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 8 lipca 

2021 r. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

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

na 2021 rok; 

5.3. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń dotyczącego założenia  

i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół  

nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu; 

5.4. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ciechocin dotyczącego założenia i prowadzenia 

przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-

Dobrzyniu. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wielgiem do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy  

w zakresie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla 

wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem; 

6.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wielgiem do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy  

w zakresie zakupu i dostawy na potrzeby grzewcze gazu płynnego propan do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem; 

6.3. w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizację umowy  



na kompleksową usługę sprzątania i utrzymywania pomieszczeń Publicznej Szkoły Muzycznej  

I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmniejszenie planu dotacji celowych (dz. 855 – 

Rodzina); 

7.2. Projekt porozumienia na rzecz wspólnych działań w zakresie teoretycznych  

i praktycznych zagadnień, dotyczących problematyki bezpieczeństwa; 

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

w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników; 

7.4. Pani Katarzyna Ostapczuk-Wójcik – Prezes Zarządu ZETO Sp. z o.o. – prośba  

o umieszczenie informacji o nawiązanej współpracy na stronie internetowej firmy; 

7.5. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Z racji obecności Pani Dyrektor, postanowiono porozmawiać z nią przed realizacją porządku 

obrad.  

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Dyrektor, w którym zwrócono się z prośbą  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz jednego 

pracownika na czas nieokreślony. Następnie nadmienił, że w SOSW jest 42 uczniów,  31 nauczycieli, 

w tym 11 wychowawców oraz 2 osoby przebywające na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. 

Ponadto organizacja zakłada 14 pracowników administracji, po ewentualnej zgodzie Zarządu  

na zatrudnienie trzech pracowników. Przewodniczący Zarządu dodał, że SOSW generuje straty  

w wysokości 622.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące 00/100) w stosunku  

do otrzymanej subwencji. Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, że jednostki  

są na minusie w stosunku do subwencji: Zespół Szkół nr 3 – około 706.000,00 zł (siedemset sześć 

tysięcy złotych 00/100), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem -  622.000,00 zł 

(sześćset dwadzieścia dwa tysiące 00/100), Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – 1 040 000,00 zł (jeden milion czterdzieści tysięcy złotych 00/100), Zespół Szkół  

w Kowalewie Pomorskim – 322 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100), 

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – na plusie 106 000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy 00/100), 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na plusie 158 000,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 

00/100), Publiczna Szkoła Muzyczna 360.000,00 zł trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)   

i kolejna 351.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100).  

 Pani Hanna Wiśniewska poinformowała, że jest to placówka całodobowa. W biurze są dwie 

osoby, pielęgniarka i intendentka jako jeden etat ale jest to osoba, która jest także odpowiedzialna za 

przetargi, zapytania ofertowe. Zaczyna pracę od 6.30, wydaje śniadanie, drugie śniadanie. Pani, która 

jest w kuchni przyjmuje posiłki, rozkłada na talerze, sprawdza ich jakość oraz myje termosy  

po posiłkach, dodatkowo sprząta pomieszczenia socjalne i piwnicę, w której jest siedem pomieszczeń. 

Opiekun dowozów jest od poniedziałku do piątku przy dowozach dzieci a w ciągu dnia jest 

dodatkowo pomocą przy sprzątaniu. Opiekun nocny to stanowisko wynikające z przepisów prawa, jest 

to osoba, która pełni dyżur w nocy. Ponadto sprząta toalety szkolne oraz świetlice. Pani praczka 

pomaga także przy sprzątaniu. Pracownik gospodarczy dba o teren oraz wykonuje wszelkie naprawy. 

Zatrudniony jest także kierowca.    

 Zgodnie z przepisami, klasy 1-3 to pierwszy etap edukacji a klasy czwarte to już kolejny etap  

i nie mogą być one łączone. Musi być w takiej sytuacji zatrudniona pomoc nauczyciela. Wnioskowane 

osoby były zatrudnione do końca czerwca, na wakacje nie była przedłużona umowa. Aby zatrudnić je 

na kolejny okres umowy, wystąpiono z prośbą. Pani Dyrektor poinformowała, że taka sama sytuacja 

występuje w internacie, dzieci, które chodzą do klas 1-4 muszą mieć pomoc nauczyciela. Do grudnia 

była zatrudniona pani sprzątająca, która poszła na emeryturę. Nikt nie został zatrudniony a prace  

te wykonywały panie, którym skończyła się umowa z końcem czerwca i o które jest teraz 

wnioskowana prośba o zatrudnienie.  



 Przewodniczący Zarządu powiedział, że jest zgodny co do przepisów prawa ale należy znaleźć 

rozwiązanie na zmniejszenie kosztów utrzymania jednostki. Dodał, że mimo spadającej liczby 

uczniów w szkołach, koszt utrzymania jednostek jest taki sam. 

 Pani Dyrektor nadmieniła, że osoby, które były zatrudniane rezygnowały po bardzo krótkim 

czasie. Niestety dodatkowo z uwagi na ograniczone środki z Powiatowego Urzędu Pracy, umowy były 

zawierane na pół roku, a nie na rok jak dotychczasowo. Wyjaśniła, że na chwilę obecną potrzebuje 

najbardziej dwie osoby ale w chwili, gdzie dojdzie jeden uczeń do czwartej klasy będzie musiała być 

zatrudniona dodatkowa osoba. Pani Dyrektor powiedziała, że w międzyczasie zmieniło się 

rozporządzenie o organizacji kształcenia. Wcześniej w szkole specjalnej dla dzieci z upośledzeniem 

umiarkowanym i znacznym, klasa mogła liczyć osiem osób a w chwili, gdy występowało sprzężenie 

można było obniżyć tą liczbę o dwa. Obecnie klasa ze sprzężeniem może liczyć cztery osoby,  

z jednym sprzężeniem pięć osób a jeśli nie ma sprzężenia osiem osób. Pani Danuta Brzoskowska 

nadmieniła, że należy obserwować sytuację pozostałych szkół. Przewodniczący Zarządu powiedział, 

że sytuacja jest analizowana i dyrektorzy zostali poinformowani o złej sytuacji finansowej oraz 

konieczności oszczędności w placówkach oświatowych. Pan Jacek Foksiński zapytał ilu jest 

podopiecznych. Pani Dyrektor odpowiedziała, że 41 osób i dodała, że jest to maksymalna ilość dzieci. 

Po chwili dodała, że możliwe jest ewentualne przyjęcie dwóch uczniów.  

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w chwili obecnej wyrazić zgodę na zatrudnienie 

jednej osoby na czas nieokreślony oraz jednej osoby w ramach prac interwencyjnych. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie jednej osoby na czas nieokreślony oraz jednej 

osoby w ramach prac interwencyjnych. 

 Przewodniczący Zarządu podziękował Pani Dyrektor za omówienie problemu. Pani Hanna 

Wiśniewska i Pani Agnieszka Malon opuściły posiedzenie Zarządu Powiatu. 

   

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 92. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 8 lipca 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 92. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1.  Ad. 5.2. 

 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 oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

 Skarbnik Powiatu poinformował, że po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie  

o kwotę 116.280,00 zł i taka sama kwota występuje po stronie wydatków bieżących. Nie zmienia się 

deficytu, zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 311.723,12 zł związanych  

z ,,Infostradą Pomorza i Kujaw 2.0”. Wprowadzono także zmiany w oświacie, które są związane  

z utworzeniem Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Jest to kwota 

47 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie. W związku z planowaną budową 

parkingu, zmieniono wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego na dotację celową – pomoc 

finansową.   

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do ww. projektów uchwał.  

Ad. 5.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi rozmowami został 

przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. 



 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z projektem uchwały, nie wniósł uwag. 

Ad. 5.4. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ciechocin dotyczącego założenia  

i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3  

w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.1. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem do składania oświadczeń woli związanych  

z zawarciem i realizacją umowy w zakresie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu  

i dostarczaniu posiłków dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wielgiem. 

Ad. 6.2. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem do składania oświadczeń woli związanych  

z zawarciem i realizacją umowy w zakresie zakupu i dostawy na potrzeby grzewcze gazu płynnego 

propan do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem 

Ad. 6.3. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim do składania oświadczeń woli związanych  

z zawarciem i realizację umowy na kompleksową usługę sprzątania i utrzymywania pomieszczeń 

Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 

 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan 

dotacji celowych w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 § 2110. 

 

Ad. 7.2. 

 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. 

  

Ad. 7.3. 

 Zrealizowano wcześniej.  

 

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał prośbę Pani Katarzyny Ostapczuk-Wójcik o wyrażenie 

zgody na zamieszczenie informacji o nawiązanej współpracy na stronie internetowej oraz  

na umieszczenie herbu.  

  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie informacji o nawiązanej współpracy oraz 

herbu Powiatu  na stronie internetowej Państwa firmy. 

 

Ad. 7.5. 



 Przewodniczący Zarządu poinformował, że stowarzyszenie Klub Miłośników Starych 

Ciągników i Maszyn Rolniczych Retro-Traktor złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania 

publicznego, która zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

 

Ad. 8. 

   

 Zarząd Powiatu wypracował wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w dniu 28 lipca 2021 r. 

w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Więcej wniosków 

nie zgłoszono, podjęto decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1520. 

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 

 


