
Protokół Nr 102/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 101. 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.  

 

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 102. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 100. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022; 

5.2. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu 

strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,  

a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2022. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.; 

6.2. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy  

na wykonywanie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości 

pomieszczeń użytkowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu 

w 2022 r.  

7. Sprawy różne: 

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

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

7.2. Pani Ilona Rybicka-Sałatowska – Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie – 

przekazanie wniosku zgłoszonego na sesji Rady Miejskiej o wykoszenie zarośniętych rowów 

przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie; 

7.3. Pni Iwona Malinowska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o przedłużenie umowy najmu; 

7.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiany planu dotacji celowych w dz. 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 

7.5. Pani ■■■■■ – prośba o wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczenie banerów; 

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

o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym; 

7.7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 855; 

7.8. Pan Ernest Wawrzyniuk – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o przedłużenie umowy najmu; 



7.9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o kwotach dochodów oraz dotacji celowych; 

7.10. Pan Witold Juszczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego; 

7.11. Decyzja o oddaniu w trwały zarząd części nieruchomości; 

7.12. Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu dla części nieruchomości; 

7.13. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz.700 – 

Gospodarka mieszkaniowa; 

7.14. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 

801 – Oświata i wychowanie oraz w dz. 852 – Pomoc społeczna; 

7.15. Pan Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – 

informacje, dotyczące przesyłania projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz wieloletniej 

prognozy finansowej; 

7.16. Pan Marek Wiewióra – Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego 

w Ministerstwie Finansów – informacja o wysokości środków z tytułu uzupełnienia subwencji 

ogólnej w 2021 roku; 

7.17.Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o możliwości wykupu obligacji 

komunalnych emitowanych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński; 

7.18. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o możliwości wykupu obligacji 

komunalnych emitowanych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński; 

7.19. Pan Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – 

przekazanie wzoru postanowień projektu programu pomocowego przewidującego udzielanie 

pomocy de minimis. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 101. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 25 października 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 101. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad.5.1. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2022. 

Ad.5.2. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu 

strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 

odstąpienia od jego usunięcia na rok 2022.  

Ad.6.1. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. 

 W skład komisji powołano Panią Danutę Malecką jako Przewodniczącą oraz Pana Romana 

Mirowskiego, Panią Katarzynę Orłowską i Panią Emilię Pęcak jako członków komisji.  



Ad.6.2. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu do składania oświadczeń woli 

związanych z zawarciem i realizacją umowy na wykonywanie usług w zakresie kompleksowego 

sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń użytkowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w 2022 r.  

 

Ad.7.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani Barbara Wasiluk Dyrektor Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą o zwiększenie dotacji 

na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu na 2022 rok.   

 Ze względu na kształtowanie się budżetu powiatu na przyszły rok oraz konieczność 

zabezpieczenia środków na realizację już rozpoczętych inwestycji Zarządowi Powiatu trudno jest 

podejmować kolejne zwiększenie zobowiązań budżetowych. Natomiast po pierwszym kwartale 2022 

roku istnieje możliwość ponownego przeanalizowania budżetu i ewentualnego rozpatrzenia wniosku 

po złożeniu odrębnego pisma w przedmiotowej sprawie.  

Ad.7.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że wniosek Radnego Rady Miejskiej Kowalewo 

Pomorskie, dotyczący wykaszania rowów przy drogach powiatowych na terenie Gminy przekazano do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w celu przeanalizowania możliwości jego 

realizacji.  

Ad.7.3. 

 Zarząd Powiatu zgodę na przedłużenie umowy najmu za zajmowane pomieszczenia przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu do dnia 31 grudnia 2024 r. 

zgodnie ze stawkami czynszu za najem określonymi w uchwale nr 48/109/20 Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 

najem lub dzierżawę lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad.7.4. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji 

celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na 

wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy 

PSP a także uzupełnienie funduszu zapomóg. Natomiast zmniejszono plan dotacji w dz. 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110.  

Ad.7.5. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani ■■■, która zwróciła się z prośbą o 

wyrażenie zgody na nieodpłatne umieszczenie banerów informacyjnych na ogrodzeniu. Jednakże 

ogrodzenie we wskazanej przez lokalizacji będzie demontowane w związku z zaplanowaną budową 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje umieścić banery na ogrodzeniu 

Placówki przy ulicy Koppa 1F po ustaleniu z Panią Iwoną Lewandowską Dyrektor Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Ad.7.6. 



 Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przesunięcia w planie finansowym Warsztatów 

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

przedstawioną przez Panią Annę Kasprowicz Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  

Ad.7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji 

celowych w dz. 855 – Rodzina z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. 

Ad.7.8. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę Panu Ernestowi Wawrzyniukowi Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu  na przedłużenie umowy najmu do dnia 31 grudnia 2024 r. dwóch 

garaży przy ul. Koppa w Golubiu-Dobrzyniu dla.  

Ad.7.9. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał 

informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  

Ad.7.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Witolda Juszczaka Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o wsparcie 

finansowe z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.   

 Zarząd Powiatu z uwagi na kształtowanie się budżetu na 2022 rok, w chwili obecnej nie widzi 

możliwości zabezpieczenia wnioskowanych środków w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). Po pierwszej połowie kwartału 2022 r. możliwe będzie ponowne rozpatrzenie 

wniosku po złożeniu odrębnego pisma w przedmiotowej sprawie i przeanalizowanie udzielenia 

ewentualnego wsparcia finansowego.   

Ad.7.11. 

  Zarząd Powiatu wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu do 47961/349317 części 

nieruchomości zabudowanej położnej w obrębie 2 miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy PTTK 28, na 

działce oznaczonej numerem geodezyjnym 64/2 o powierzchni 1,5550 ha, zapisanej w księdze 

wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, ustanowionego na rzecz Zespołu 

Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.7.12. 

 Zarząd Powiatu wydał decyzję o oddaniu w trwały zarząd na rzecz Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy PTTK 28, udział 47961/349317 do 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w 

obrębie 2 miasta Golubia-Dobrzynia, oznaczonej nr działku 64/2 o pow. 1,5550 ha. 

Ad.7.13. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i 

nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 r.  

Ad.7.14. 



Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan 

dotacji celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna 

Tablica” oraz w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ad.7.15. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Regionalna Izbę Obrachunkową w 

Bydgoszczy, która dotyczyła opracowywania projektu uchwały budżetowej.  

Ad.7.16. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Wiewióry Dyrektora Departamentu 

Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, w którym poinformowano o  

przyznaniu kwoty 1 122 566,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.  

Ad.7.17. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji 

komunalnych emitowanych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński.  

Ad.7.18. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji 

komunalnych emitowanych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. 

Ad.7.19. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wzorem postanowień projektu programu pomocowego 

przewidującego udzielanie pomocy de mini mis podlegającego zgłoszeniu Prezesowi UOKiK na 

podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

Dokument został przekazany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.   

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 1420. 

Przewodniczący Zarządu –  Franciszek Gutowski   ……………………………… 

Wicestarosta                       - Danuta Malecka   ……………………………… 

Członek Zarządu                - Roman Mirowski   ……………………………… 

Członek Zarządu                - Jacek Foksiński   ……………………………… 

Członek Zarządu                - Danuta Brzoskowska   ……………………………… 

 
 

 

■■■ – Ochrona Danych Osobowych 



 

Sporządziła: Emilia Pęcak  

Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 


