
Protokół Nr 99/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 8 października 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 99. 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 zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza wnioski do porządku obrad. 

Wniosków nie zgłoszono. Następnie poprosił o dodanie następujących punktów do porządku obrad: 

 

1. Pani Dorota Weber – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-

Dobrzyniu – podziękowanie za ufundowanie nagród; 

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

o udzielenie zgody na przystąpienie do procedury aplikowania o przyznanie akredytacji  

w programie Erasmus+ w sektorze ,,Kształcenia i szkolenia zawodowe”; 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim programu Unii 

Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność edukacyjna 

osób w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych. 

 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dodanie ww. punktów. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 99. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 98. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na rok 2022; 

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

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022”. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku; 

6.2. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Zespół Szkół w Kowalewie 

Pomorskim programu Unii Europejskiej Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 

– Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej  

i Edukacji dorosłych. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pani Michalina Romańska – Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu - informacja o udzielonej dotacji; 

7.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmniejszenie planu dotacji celowych w dz. 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa; 



7.3. Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Pan Adam Wieczorek – Wiceprezydenci Miasta 

Łodzi – informacja o działaniach w zakresie ograniczania skutków niepłodności oraz zachęcenie 

do wprowadzenia podobnych rozwiązań; 

7.4. Pani Lidia Steczkiewicz – Specjalista Departamentu Rozwoju Rynku Klienta 

Instytucjonalnego Aesco Group Sp. z o.o. – oferta na audyt sytuacji finansowej szpitala; 

7.5. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – informacja  

o rezygnacji z realizacji zadania pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową 

kanalizacji deszczowej”; 

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

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej koparko-ładowarki oraz 

zgodę na przeprowadzenie ponownego przetargu pisemnego; 

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

Dobrzyniu – przekazanie pisma, dotyczącego zainteresowania zakupem koparko-ładowarki; 

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

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie środków oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy w ramach 

zadania pn. ,,Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb ZDP  

w 2022 roku”; 

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

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie budżetu na 2021 rok z przeznaczeniem na zakup paliwa  

i materiały drogowe; 

7.10. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-

Dobrzyniu – uzasadnienie przesunięć środków pomiędzy paragrafami; 

7.11. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o zmianach w planie dotacji celowych; 

7.12. Pani Krystyna Gościńska – prośba o rozłożenie na raty noty księgowej za naprawę 

komputera; 

7.13. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-

Dobrzyniu – podziękowania za pozytywne rozpatrzenie prośby. 

7.14. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działek; 

7.15. Pani Dorota Weber – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

w Golubiu-Dobrzyniu – podziękowanie za ufundowanie nagród; 

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

o udzielenie zgody na przystąpienie do procedury aplikowania o przyznanie akredytacji  

w programie Erasmus+ w sektorze ,,Kształcenia i szkolenia zawodowe”. 

8. Wolne wnioski. 

89. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 98. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 22 września 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 98. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi do projektu uchwały 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

 

 



Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi do 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”.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Ad. 6.1. 

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku. 

Zarząd Powiatu potwierdził zapoznanie się z projektem i jednogłośnie podjął uchwałę  

w powyższym zakresie.  

Ad. 6.2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

i realizację przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim programu Unii Europejskiej Erasmus+  

w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenia  

i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych. 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Michaliny Romańskiej z Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w którym poinformowano, że w ramach budżetu na 2021 rok 

udzielono Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu dotacji w wysokości 470 000,00 zł przeznaczonej  

na pokrycie kosztów zadania pn. ,,Kowalewo Pomorskie, dawny budynek sądu (1914 r.): roboty 

budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu budynku. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan 

dotacji celowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 6 000,00 zł  

w związku z niewykorzystaniem dotacji.  

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka oraz Pan 

Adam Wieczorek Wiceprezydenci Miasta Łodzi zwrócili się z propozycją wprowadzenia działań 

mających na celu ograniczanie skutków niepłodności. Poinformowano, że Miasto Łódź przyjęło 

,,Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020” i zaproponowano podjęcie podobnych działań. 

 Zarząd Powiatu ze względu na ograniczony budżet i liczne wydatki nie widzi możliwości 

podjęcia podobnych działań.  

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęła oferta na audyt sytuacji finansowej 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, która opiewa na kwotę 19 700 zł netto (+VAT 

23%). Następnie zaproponował, aby wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu. 



 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o podjęciu współpracy w zakresie 

przeprowadzenia audytu sytuacji finansowej ,,Szpitala Powiatowego” Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu 

i przyjął ofertę opiewającą na kwotę 19 700 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset 

złotych 00/100) za realizację zadania.  

Ad. 7.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Piątkowskiego Burmistrza Miasta 

Golubia-Dobrzynia, w którym poinformowano o podjęciu ostatecznej decyzji o rezygnacji z realizacji 

zadania pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia wraz z budową kanalizacji deszczowej”.  

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody  

na obniżenie ceny wywoławczej o 10%, tj. o 16 409,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta 

dziewięć złotych 00/100 brutto) przetargu pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki oraz ogłoszenie 

kolejnego przetargu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o wyrażeniu zgody na obniżenie ceny 

wywoławczej o 10%, tj. o 16 409,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych 

00/100 brutto). Jednocześnie wyrażono zgodę na przeprowadzenie ponownego publicznego przetargu 

pisemnego na sprzedaż koparko-ładowarki marki CAT model 432E, rocznik 2007 z ceną wywoławczą 

w wysokości 147 681,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 

jeden złotych 00/100 brutto). 

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu wpłynęła oferta zakupu koparko-ładowarki poza postępowaniem przetargowym.  

Ad. 7.8. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków na zadanie  

pn. ,,Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb ZDP w 2022 roku”. 

Dodał, że związane jest to ze wzrostem cen.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie środków  

o kwotę 22 285,50 zł netto – 27 411,17 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta 

jedenaście złotych 17/100 brutto) oraz na zawarcie umowy w powyższym zakresie. 

Ad. 7.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu jednostki na 2021 rok 

o łączną kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem 

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację umowy na dostawę paliw oraz  

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na materiały drogowe do bieżącego utrzymania 

dróg. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do prośby i zwiększył budżet 

Zarządu Dróg powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu o wnioskowaną kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

 

 



Ad. 7.10. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Jarosław Zakrzewski Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu wyjaśnił, że wnioskowane przesunięcia środków pomiędzy 

paragrafami związane są z planowanym remontem pomieszczeń biurowych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zgodnie  

z przedstawioną przez jednostkę propozycją w celu realizacji remontu pomieszczeń biurowych  

w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu mają pytania do zmian planu 

dotacji celowych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Pytań nie zgłoszono. 

Ad. 7.12. 

 Przewodniczący Zarządu oczytał pismo Pani Krystyny Gościńskiej, która zwróciła się  

z prośbą o rozłożenie na raty noty księgowej wystawionej za koszty naprawy komputerów, które były 

użyczone w ramach projektu.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie ww. kwoty na dziesięć rat. 

Dziewięć rat wynosić będzie wnioskowaną kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) 

miesięcznie, natomiast ostatnia dziesiąta rata będzie ratą wyrównującą do ogólnej kwoty, na którą 

została wystawiona nota księgowa. 

Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu oczytał pismo Pani Iwony Malinowskiej Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, w którym podziękowano za pozytywne rozpatrzenie 

prośby w zakresie obniżenia opłat z tytułu najmu pomieszczeń.  

Ad. 7.14. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o kolejnej próbie sprzedaży działek budowlanych 

przy ul. Św. Józefa w Kowalewie Pomorskim. Ze względu na wcześniejszą nieudaną sprzedaż, 

obecnie zaproponowano podjąć działania mające na celu szerszą reklamę zakupu poprzez ustawienie 

banera przy drodze z informacją o sprzedaży. Ponadto, w związku z upływem czasu należy dokonać 

aktualizacji wyceny przedmiotowych działek.  

Zarząd Powiatu zwróci się także do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośbą o wystąpienie do Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta Golubia-

Dobrzynia z zapytaniem o ewentualne zainteresowanie Gminy Kowalewo Pomorskie kupnem dwóch 

działek rekreacyjnych. 

Zarząd Powiatu zaznaczył jednak, że w pierwszej kolejności należy dokonać sprzedaży 

działek przy ul. Św. Józefa w Kowalewie Pomorskim, a dopiero w dalszej kolejności działki nr 17/31, 

obręb III  o której sprzedaż wystąpił p. Wiśniewski oraz działki nr 17/8, obręb III, m. Kowalewo 

Pomorskie. 

 

Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Doroty Weber Kierownik Powiatowego 

Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu, w którym podziękowano za ufundowanie 

nagród dla uczestników powiatowych eliminacji ,,XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej”. 

Poinformowano także, że mistrzem tegorocznych eliminacji powiatowych została Pani Izabela 

Kubińska, drugie miejsce zajął Pan Jakub Pietrkiewicz, natomiast trzecie Pan Mateusz Burak. 

 



Ad. 7.16. 

Zrealizowano w punkcie 6.2. 

Ad. 8. 

   

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

zgłoszono. 

Przewodniczący Zarządu zgłosił konieczność remontu chodnika przy budynku, w którym 

mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewniania osobom ze szczególnymi 

potrzebami możliwości korzystania z usług jednostek mieszczących się w budynku, stwierdził 

potrzebę wykonania remontu wyżej wskazanego chodnika. W związku z tym zwróci się z prośbą  

do Pana Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu  

o wykonanie zadania w ramach bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu.  

Pan Jacek Foksiński zwrócił uwagę, aby przeanalizować wykonanie nakładek, które 

tymczasowo poprawią jakość drogi. 

Zarząd Powiatu zwróci się do Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury  

i Rozwoju, aby przy tworzeniu kolejnego harmonogramu remontu dróg powiatowych przeanalizować  

drogi, których stan pozwala na wykonanie nakładek tymczasowo poprawiających jakość drogi  

a jednocześnie wydłużających czas na wykonanie właściwego remontu. 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1450. 

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 


