
Protokół Nr 95/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 95. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stwierdzono, że nieobecny jest Pan Roman Mirowski Członek 

Zarządu. 

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie punktu ,,Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego: 

 

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

2. w sprawie powołania Zespołu do określenia celów, priorytetów i systemu realizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030. 

 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 95. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 94. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

5. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

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

5.2. w sprawie powołania Zespołu do określenia celów, priorytetów i systemu realizacji Strategii 

Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030. 

6. Sprawy różne 

6.1. Pan Dawid Kurszewski – PRO-DESIGNERS – wniosek o opinię o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej; 

6.2. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – prośba o wyrażenie zgody  

na włączenie istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej; 

6.3. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – wniosek  

o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

6.4. Pan Mirosław Piasecki – Pełnomocnik EnviRail Sp. z o.o. – wniosek o wydanie zgody  

na dysponowanie terenem na cele budowlane; 

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

w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zorganizowanie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; 

6.6. Pan Marek Rubnikowicz – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa  

w Toruniu – informacja o rozpoczęciu działalności nowej instytucji kultury; 

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

o akceptację przesunięć w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie 

Pomorskim. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 



Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 94. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 23 lipca 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 94. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.  

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że łączna wysokość wydatków nie ulega zmianie. Zmiany dotyczą 

tylko przesunięcia wydatków bieżących w rozdziale 80115 – technika – w ramach planów 

budżetowych Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu dokonano  następujących zmian: zmniejszono 

plan na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup środków 

dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 8.000,00 zł, na zakup energii (§4260) o kwotę 7.000,00 zł 

oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększono 

natomiast plan na zakup usług remontowych (§4270) o kwotę 60.000,00 zł na planowane prace 

remontowe polegające na wymianie ogrodzenia oraz położenie kostki brukowej na placu przy 

budynku Zespołu Szkół nr 2  przy ulicy Kilińskiego 31. 

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia - w ramach planów budżetowych Zespołu Szkół nr 

2 w Golubiu-Dobrzyniu dokonano  następujących zmian: zmniejszono plan na zakup środków 

dydaktycznych i książek (§4240) o kwotę 4.000,00 zł oraz na zakup energii (§4260) o kwotę 

3.000,00 zł. 

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia 

(§4210) o kwotę 23.000,00 zł w ramach planu budżetowego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-

Dobrzyniu. 

 Przewodniczący Zarządu podziękował za omówienie projektu uchwały. Zarząd Powiatu 

jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu uchwały  

w sprawie powołania Zespołu do określenia celów, priorytetów i systemu realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030. Nie zgłoszono uwag. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu do określenia 

celów, priorytetów i systemu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 

2021-2030. Do pracy w zespole powołano Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady oraz 

radnych wchodzących w skład Zarządu oraz Prezydium Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Dawid Kurszewski PRO-DESIGNERS 

zwrócił się z prośbą o opinię do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Następnie nadmienił, że Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 

oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu nie wnieśli uwag. 



 Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) w Golubiu-Dobrzyniu pn. ,,Budowa chodnika 

wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki”. 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 2125C w miejscowości Nowogród do obsługi planowanej zabudowy. Następnie dodał, 

że przedmiotowy wniosek jest analizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

i w związku z tym proponuje, aby przenieść go na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 Przedmiotowe pismo zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.  

Ad. 6.3. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu zmiany 

,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Starego Miasta oraz 

rejon Zamku” przy ul. Wodnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ad. 6.4. 

 Przewodniczący Zarządu po odczytaniu wniosku Pana Mirosława Piaseckiego Pełnomocnika 

EnviRail Sp. z o.o. zaproponował, aby wyrazić zgodę na dysponowanie terenem na cele budowlane 

dla działki 169/2, obręb Wielkie Rychnowo, jednostka ewidencyjna Kowalewo Pomorskie  

po warunkiem przedstawionym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu,  

tj. doprojektowania i uzgodnienia z zarządcą drogi połączenia pomiędzy istniejącym ciągiem pieszym 

znajdującym się w ciągu linii drogi powiatowej a przedstawionym w projekcie dojście do peronu  

po stronie prawej w ciągu linii kolejowej. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie terenem pod warunkiem spełnienia  

ww. uwagi.  

Ad. 6.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Hanny Wiśniewskiej Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, która zwróciła się z prośbą o zorganizowanie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie zajęć. 

Ad. 6.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Rubnikowicza Dyrektora Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, dotyczące powołania tejże instytucji w dniu 1 czerwca 

2021 r.  

 

Ad. 6.7. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcia w planie finansowym Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na rok 2021 ze środków PFRON, zgodnie z propozycją 

przedstawioną przez jednostkę w tabeli z dnia 31 maja 2021 r.  

 



Ad. 7. 

 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na podpisanie Porozumienia 

pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim a Kolegium Jagiellońskim TSW oraz Kujawsko-

Pomorskim Stowarzyszeniem Samorządowym ,,Salutaris”. Zakres porozumienia to teoretyczne  

i praktyczne zagadnienia, dotyczące problematyki bezpieczeństwa. Zarząd Powiatu wyraził zgodę  

na podpisanie ww. porozumienia.  

 Następnie Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza wnioski. Wniosków 

nie zgłoszono i podjęto decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1400. 

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 


