
Protokół Nr 96/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 96. 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 nieobecna jest Pani Danuta Malecka 

Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński.  

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie dwóch punktów w Sprawach różnych: 

1. Pan Wojciech Osłowski – Form&Style – prośba o zawarcie aneksu terminowego; 

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

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie środków.  

 

Wyrażono zgodę na dodanie punktów. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 96. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 95. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. 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 Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 

2021; 

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

na 2021 rok; 

5.3. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.  

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie upoważnienia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego do podejmowania bieżących 

czynności związanych z realizacją projektu ,,Szkolimy się na zawodowców – wsparcie 

szkolnictwa branżowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”; 

6.2. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński w przypadku ich nieobecności; 

6.3. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022”; 

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

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

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

przeprowadzonego postępowania; 

6.5. w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji do rozpatrywania wniosków i podziału środków 

na jednorazowe stypendia Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński; 

6.6. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  



za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

6.7. w sprawie powierzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności 

zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

6.8. w sprawie powierzenia Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu wykonywania czynności 

zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc 

społeczna; 

7.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 801- Oświata  

i wychowanie; 

7.3. Pani Małgorzata Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zakup kserokopiarki; 

7.4. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – protokół z kontroli merytorycznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej  

w Kowalewie Pomorskim; 

7.5. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – odpowiedź w sprawie 

porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola; 

7.6. ■■■– prośba o wymianę okna w piwnicy budynku; 

7.7. Pan Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy – prośba o aktywne włączenie się w proces 

konsultacji społecznych; 

7.8. Pan Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - informacja  

o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie; 

7.9. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – opinia, dotycząca zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych; 

7.10. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 754; 

7.11. Pn Tomasz Sulerzycki – ATS – nadzór, projekty, bhp – prośba o zmianę nazwy zadania 

w związku z omyłką pisarską wnioskodawcy; 

7.12. Pan Bogdan Oskwarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba  

o wyrażenie zgody na utrzymanie stanowiska wicedyrektora szkoły; 

7.13. Pani Marta Pawlik-Śliwa – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Sierakowo – 

prośba o wsparcie finansowe na zakup strojów; 

7.14. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na zastępstwo; 

7.14. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu 

Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody  

na zatrudnienie pracownika na zastępstwo; 

7.15. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o zwiększenie budżetu na wymianę uszkodzonej instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

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

na włączenie istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej do obsługi planowanej 

zabudowy + wyjaśnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu; 

7.17. Pani Małgorzata Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na wymianę drzwi wejściowych; 

7.18. Pan Dawid Kurszewski – Pro – Designers – wniosek o opinię do decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej; 

7.19. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – prośba o opinię w sprawie 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 

7.20. Pan Wojciech Osłowski – Form&Style – prośba o zawarcie aneksu terminowego; 

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

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie środków.  



8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 95. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 28 lipca 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 95. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu 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 Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie 

Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2021. Nadmienił, że po analizie ustalono, że istnieje konieczność 

zmian między zadaniami a mianowicie przesunięcie niewykorzystanych środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie obozów i zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do ww. projektu uchwały. 

Ad. 5.2. 

 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 poinformował, że zmiany dotyczą wydatków w oświacie.  

Są to zabezpieczone wydatki związane z projektem ,,Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” 

oraz zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego. Dodatkowo przeniesiono kwotę 2700,00 zł (dwa 

tysiące siedemset złotych 00/100) na stypendia dla uczniów.  

 Przewodniczący Zarządu podziękował za omówienie projektu uchwały. Zarząd Powiatu nie 

wniósł uwag. 

Ad. 5.3. 

 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie założenia Przedszkola 

Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, nie wniósł uwag.  

Ad. 6.1. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego do podejmowania bieżących czynności związanych z realizacją projektu ,,Szkolimy 

się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa branżowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”. 

Ad. 6.2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli 

zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński  

w przypadku ich nieobecności. Wyznaczono następujących nauczycieli do zastępowania dyrektorów 

szkół i placówek w przypadku ich nieobecności w roku szkolnym 2021/2022: 



1) Panią Beatę Mątowską zastępującą dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-

Dobrzyniu; 

2) Pana Grzegorza Weręgowskiego zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Kowalewie Pomorskim; 

3) Pana Roberta Józefowicza zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6.3. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektu 

uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.  

Ad. 6.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody oraz upoważnienie  

do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym do negocjacji pn. ,,Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022”. Następnie zaproponował, aby rozpatrzyć prośbę 

pozytywnie. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu 

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

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

wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania. 

Ad. 6.5. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji  

do rozpatrywania wniosków i podziału środków na jednorazowe stypendia Starosty Golubsko-

Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyński. 

Ad. 6.6. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

 Skarbnik Powiatu poinformował, że po półroczu dochody są wykonane w 50,52%. 

Wieloletnia prognoza finansowa jest zgodna z budżetem, nie ma opóźnień ze spłatą kredytów.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

Ad. 6.7. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia Staroście Golubsko-

Dobrzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych 

czynności określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 



Ad. 6.8. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia Wicestaroście Golubsko-

Dobrzyńskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych 

czynności określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 7.1. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 85203, § 21110 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Ad. 7.2. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w którym 

poinformowano o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 

80153, § 2110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych  w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.  

Ad. 7.3. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Kamińskiej Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na 

zakup kserokopiarki na potrzeby jednostki. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup kserokopiarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 

w Golubiu-Dobrzyniu z wykorzystaniem środków z Bonu Starosty w wysokości 1500,00 zł oraz 

pozostałej kwoty 3 000,00 zł  z budżetu jednostki. 

Ad. 7.4. 

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z protokołem  

z kontroli merytorycznej przeprowadzonej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowalewie 

Pomorskim. Członkowie Zarządu potwierdzili zapoznanie się z protokołem. 

Ad. 7.5. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-

Dobrzyń, który zwrócił uwagę, że w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego  

w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu należy zwrócić się do gminy miejskiej Golub-Dobrzyń, 

ponieważ Gmina Golub-Dobrzyń nie jest adresatem ze względu na brak właściwości miejscowej 

jednostki samorządu terytorialnego.  

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący odczytał pismo ■■■■, która zwróciła się z prośbą o wymianę okna w 

piwnicy przynależącej do mieszkania przy ul. PTTK  w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wymianę okna.  

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu nadmienił, że Pan Rafał Bruski zwrócił się do samorządów w celu 

zachęcenia do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych projektowanych ustaw  

w związku z wdrażaniem nowego programu ,,Polski Ład”.  

 



Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu zgodnie z pismem Pana Jerzego Janczarskiego Dyrektora 

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał informację, że Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku udzielił dotacji celowych na prace konserwatorskie. Dotacje  

te były udzielone dla parafii. 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu, że Rada Miasta Golubia-

Dobrzynia zmieniła uchwałę dotyczącą nazw ulic, ponieważ omyłkowo nie została ujęta jedna działka. 

W związku z tym zwrócili się ponownie o wyrażenie opinii, dotyczącej kwalifikacji drogi do kategorii 

dróg gminnych. 

 Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w zakresie zaliczenia drogi – ul. Przemysłowa 

obręb ewidencyjny 8, nr działki 367/3, 214/2, 215/14, 162/6, 370/2, 252/2, 252/4, 369/5, 369/8, 266/2, 

368/2, 371/1, 260/1  do kategorii dróg gminnych. 

Ad. 7.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w którym 

poinformowano o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110.  

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu przekazał informację, że Pan Tomasz Sulerzycki w poprzednim 

wniosku omyłkowo wskazała błędną nazwę zamierzenia inwestycyjnego. Właściwa nazwa 

zamierzenia inwestycyjnego to ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 110413C na odcinku Ciechocin – Nowa 

Wieś”.  

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu  w zakresie zamierzenia inwestycyjnego  

pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 110413C na odcinku Ciechocin - Nowa Wieś” 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. 

Ad. 7.12. 

 Zarząd Powiatu w nawiązaniu do pisma Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu Szkół  

w Kowalewie Pomorskim wyraził zgodę na utrzymanie stanowiska wicedyrektora szkoły Pani Joannie 

Graczyk – Sobiechowskiej.  

Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Marta Pawlik-Śliwa Przewodnicząca Koła 

Gospodyń Wiejskich Sierakowo kontaktowała się z Panią Wicestarostą w sprawie wsparcia 

finansowego na zakup strojów. Dodał, że Koło Gospodyń zostało zaproszone do udziału  

w ogólnopolskich dożynkach ,,Wdzięczni Polskiej Wsi’. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 

Ad. 7.14. 

 Przewodniczący Zarządu w nawiązaniu do pisma Pani Iwony Lewandowskiej Dyrektor 

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego  



w Golubiu-Dobrzyniu zaproponował, aby wyrazić zgodę na zatrudnienie pracownika na zastępstwo  

na stanowisko wychowawcy.  

 Zarząd Powiatu w związku z przebywaniem Pani Karoliny Malinowskiej na zwolnieniu 

lekarskim, wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika na zastępstwo na stanowisku wychowawcy.   

 

Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Agnieszki Brzostowskiej Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o zwiększenie budżetu przeznaczonego 

na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, która została uszkodzona podczas wymiany nawierzchni 

na placu szkolnym. Dodał, że zgodnie z kosztorysem wartość robót to 24 283,23 zł (dwadzieścia 

cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 23/100).   

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu w ww. zakresie. Dodatkowo 

Przewodniczący Zarządu poprosił o wyrażenie zgody na przekazanie materiału przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w ilości około 180/200 ton, który zostanie wykorzystany  

na podbudowę w trakcie wymiany nawierzchni na terenie szkoły.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie materiału w ww. ilości przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu na rzecz Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.16. 

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

zwrócił się z prośbą o włączenie istniejącego zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2125C  

w miejscowości Nowogród do obsługi planowanej zabudowy. Wniosek ten został przekazany  

do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, który wezwał do sprecyzowania prośby wraz  

z podaniem podstawy prawnej wymagającej lub uprawniającej do jej uzyskania. Przewodniczący 

Zarządu zaproponował, aby zgodnie z wyjaśnieniami ZDP poprosić Urząd Gminy Golub-Dobrzyń  

o uzupełnienie informacji. 

 Zarząd Powiatu zwróci się do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń z prośbą o uzupełnienie 

informacji wskazanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.17. 

 Przewodniczący Zarządu w nawiązaniu do pisma Pani Małgorzaty Kamińskiej Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaproponował, aby wyrazić zgodę na wymianę 

drzwi wejściowych do jednostki.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę w powyższym zakresie. 

Ad. 7.18. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Dawid Kurszewski Pro Designers uzupełnił 

wniosek o opinię do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Budowa chodnika 

wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki”.  

 Zarząd Powiatu podtrzymuje 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. 7.19. 



 Przewodniczący Zarządu przekazał informację, że Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-

Dobrzyń zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych, 

oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 293 położonej w obrębie Białkowo, gmina Golub-

Dobrzyń.  

 

 

Ad. 7.20. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Wojciech Osłowski Form&Style zwrócił się  

z prośbą o zawarcie aneksu terminowego do umowy numer 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 Wlk. Rychnowo – Kowalewo Pom. Na odcinku od km 0+933 do km 

1+471.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowego aneksu do dnia  

30 marca 2022 r.  

Ad. 7.21. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków  

w ramach zadania ,,Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych’’.  

W przedmiotowym piśmie poinformowano, że wstępnie podany koszt szacunkowy zadania netto, 

ujęty w planie zamówień publicznych na rok 2021 to 95 984,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100). Natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania 

faktyczny koszt zamówienia wynosi 96 400, 00 ł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 

00/100). W związku z tym, istnieje konieczność podjęcia decyzji w kwestii ewentualnego zwiększenia 

środków o 416,00 zł netto (511,68 zł brutto). 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie środków o kwotę 416,00 zł netto 

(511,68 zł brutto). 

Ad. 8. 

 Zarząd Powiatu wypracował wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w dniu 30 soeirpnia 2021 

r. w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920 oraz z 2021 r. 1038), celem podjęcia uchwał: 

1. 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 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim 

w roku 2021; 

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

na 2021 rok; 

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

Skarbnik Powiatu nadmienił, że w tym roku w zakresie inwestycji planowana jest wymiana 

ogrodzenia przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.   

 

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

nie zgłoszono i 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   ……………………………… 

 

 

 

■■ – Ochrona Danych 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Emilia Pęcak  
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz 
Inspektor Ochrony Danych 

 


