
Protokół Nr 100/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 100. 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 zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza wnioski do porządku obrad. 

Wniosków nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 100. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 99. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu  

8 października 2021 r. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 

2021 rok; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

5.3. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Pani Beata Kremer – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie limitu na 2021 rok na zapłatę składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; 

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

społeczna; 

6.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiana planów dotacji celowych w dz. 754, 853 i 852; 

6.4. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – informacja  

o zapotrzebowaniu na środki finansowe na 2022 rok; 

6.5. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad 

określonych w regulaminie udzielania zamówień publicznych; 

6.6. Pani Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o podwyższenie dotacji na 2022 rok; 

6.7. Pani Barbara Paczkowska – prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupu 

mieszkania; 

6.8. Pan Mirosław Krajewski – Prezes Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego – prośba  

o remont drogi powiatowej; 

6.9. Pan Michał Jaworski – Wiceprezes Zarządu Jawor Sp. z o.o. – wniosek o zmianę terminu 

wykonania umowy; 



6.10. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Nieruchomościami – opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 

6.11. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiana planu dotacji celowych w dz. 851, 852; 

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

Oświata i wychowanie; 

6.13. Pan Mirosław Graczyk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej - prośba  

o zabezpieczenie środków w związku z wyborem oferty na zadanie ,,Budowa ronda przy ulicy 

Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie 

dokumentacji technicznej”; 

6.14. Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – informacja  

o ustawie budżetowej na 2022 rok; 

6.15. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – pismo kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie 

wydania polecenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 99. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 8 października 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 99. 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowej uchwały. 

Ad. 5.2. 

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

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowej uchwały. 

Ad. 5.3. 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jarosława Zakrzewskiego Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o zwiększenie 

limitu na 2021 rok na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa  

do zasiłku. Następnie Przewodniczący poinformował, że dokonanie wnioskowanych zmian możliwe 

jest po zwiększeniu dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.  



 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji ceowych w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 

bieżącej domów pomocy społecznej.  

Ad. 6.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji ceowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411,  

§ 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. wypłaty 

świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP 

– rez. cel. poz. 56. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 852020, § 2130 z przeznaczeniem  

na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w dz. 853 – Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie działalności 

zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmniejszono natomiast plan dotacji w dz. 852 – 

Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych  

do dotacji z budżetu państwa.   

Ad. 6.4. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zapotrzebowaniem na środki finansowe dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim i przekaże przedstawioną informację z jednostki do Wydziału 

Finansowego. 

Ad. 6.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Badźmirowskiej Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą  

o wyrażenie zgody na odstąpienie od stosowania zasad określonych w regulaminie udzielania 

zamówień publicznych na usługę sprzątania pomieszczeń w 2022 roku. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do przedmiotowej prośby.  

Ad. 6.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Barbary Wasiluk Dyrektor Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą  

o podwyższenie dotacji na Bibliotekę w 2022 r.  

 Temat zostaje przeniesiony na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Ad. 6.7. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani (wyłączono z uwagi na ochronę danych 

osobowych) zwróciła się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o wykup mieszkania 

mieszczącego się przy ul. PTTK 7/3 w Golubiu-Dobrzyniu.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i celem realizacji zostanie on przekazany  

do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.  

Ad. 6.8. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mirosława Krajewskiego Prezesa 

Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, dotyczące prośby o remont odcinka drogi powiatowej  



nr 2213C Ugoszcz-Obory. Wniosek zostanie przekazany do merytorycznej komisji Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego, celem zaopiniowania. 

Ad. 6.9. 

 Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem Pana Michała Jaworskiego Wiceprezesa Zarządu 

Jawor Sp. z o.o., w którym zwrócono się z prośbą o zmianę terminu wykonania umowy pn. ,,Roboty 

budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim” 

nie wniósł uwag i wyraża zgodę na podpisanie aneksu pod warunkiem dopełniania wszelkich 

warunków prawnych.  

Ad. 6.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Emilii Piotrowskiej Zastępcy Kierownika 

Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w którym poinformowała, że nie 

wnosi uwag do pozytywnego uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr ewid. 45/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Szewa, gmina Kowalewo Pomorskie.  

Ad. 6.11. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110 z przeznaczeniem na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego. Ponadto w dz. 852 – Pomoc społeczna – rozdz. 85203, § 2110 z przeznaczeniem  

na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Zmniejszono 

natomiast plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, § 21110 w związku z analizą 

uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. oraz liczby 

miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik - grudzień 2021 r. 

Ad. 6.12. 

 Odczytano pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych  

w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2110 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 

na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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. 6.13. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Mirosława Graczyka Dyrektora Departamentu 

Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym 

poinformowano o wyborze oferty na realizację zadania pn. ,,Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, 

Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń”. Oferta opiewa na kwotę 116.173,50 zł 

brutto, w tym nadzór autorski. Zgodnie z zawartą umową harmonogram zakończenia opracowania 

dokumentacji technicznej zakończy się we wrześniu 2022 r. W związku z tym na 2022 rok należy 

zabezpieczyć środki na realizację zadania, w wysokości 1/3 całkowitych kosztów.  

Ad. 6.14. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Pana 

Sebastiana Skuzy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczącym projektu ustawy 

budżetowej na rok 2022. Członkowie Zarządu potwierdzili zapoznanie się z przedmiotowym pismem.  

Ad. 6.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo, w którym Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwraca 

się do Pana Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie polecenia realizacji  



w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu świadczeń opieki zdrowotnej w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Ad. 8. 

   

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

zgłoszono. 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1510. 

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 


