
Protokół Nr 108/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 108. 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. Następnie poprosił o dodanie następujących punktów: 

1. Pani Monika Skóra – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności – prośba o podniesienie stawek dla lekarzy; 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego 

w Golubiu-Dobrzyniu  do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i  realizacją 

umowy w zakresie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów 

dwudaniowych dla wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu 

Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w 2022 roku; 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Wielgiem do składania oświadczeń 

woli związanych z zawarciem i  realizacją umowy w zakresie usługi cateringowej, polegającej 

na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla wychowanków Powiatowej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w 2022 roku. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 108. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 107. Posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej modernizacji drogi powiatowej  

nr 2110C relacji Kiełpiny-Ostrowite; 

5.2. w sprawie wyrażenie woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

5.3. 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 

Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w roku 2021; 

5.4. w sprawie uchylenia uchwały o udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia 25 

wraz z budową kanalizacji deszczowej” – I etap; 

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

2021 rok; 



5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Golubia-

Dobrzynia na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku”; 

6.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu  

do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy na świadczenie usług 

w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń w budynku oraz  

na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2022 roku; 

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6.4. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu 

Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu  do składania oświadczeń woli 

związanych z zawarciem i  realizacją umowy w zakresie usługi cateringowej, polegającej na 

przygotowaniu i dostarczaniu obiadów dwudaniowych dla wychowanków Powiatowej Placówki 

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

2022 roku; 

6.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Wielgiem do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i  realizacją umowy 

w zakresie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla 

wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w 2022 roku. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju – negatywna opinia propozycji przekazania pomieszczeń w formie 

użyczenia na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu; 

7.2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o środkach finansowych w ramach programu 

,,Laboratoria Przyszłości”; 

7.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zmiana w informacji, dotyczącej środków finansowych 

w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”; 

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

Dobrzyniu – prośba o zwiększenie środków w planie wydatków; 

7.5. Pan Rafał Gumiela – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych; 

7.6. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim – prośba o zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony; 

7.7. Pani Monika Ciechanowska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Społecznych tut. Starostwa – prośba o odstąpienie od zastosowania procedur Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych przy wyborze wykonawcy audytu; 

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

w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach prac 

interwencyjnych na stanowisko kierowcy; 

7.9. Pan Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski – informacja o rozpoczęciu działalności 

Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży; 

7.10. Pan Robert Cieszyński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego – informacja w zakresie zadań z zakresu geodezji  

i kartografii; 

7.11. Dokumentacja, dotycząca porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu 



Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok; 

7.12. Pani Beata Munnich – Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – prośba o zabezpieczenie środków 

na zadanie ,,Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia”; 

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

i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o podjęcie decyzji w sprawie nieodpłatnego 

przekazania nieruchomości lokalowej; 

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

i Gospodarki Nieruchomościami – informacja o braku uwag do pozytywnego zaopiniowania 

,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Kowalewo Pomorskie”; 

7.15. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju - informacja o pozytywnej opinii w zakresie ubiegania się  

o dofinansowanie modernizacji dróg, które nie są ujęte w obecnym harmonogramie; 

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

Dobrzyniu – prośba o rozważenie możliwości nieobciążania kosztami czynszu lub pozostawienia 

stawki z 2021 roku; 

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

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na montaż klimatyzacji; 

7.18. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o projekcie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2022-2040; 

7.19. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o projekcie uchwały budżetowej 

na 2022 rok; 

7.20. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o możliwości sfinansowania 

deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok; 

7.21. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju – informacja w zakresie modernizacji dróg powiatowych; 

7.22. Pan Krzysztof Sadowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej – zawiadomienie o wysokości kwot środków Funduszu Pracy; 

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 

7.24. Pani Anna Kasprowicz – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – prośba o akceptację 

przesunięć w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim; 

7.25. Pani Monika Skóra – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności – prośba o podniesienie stawek dla lekarzy. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 107. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 14 grudnia  2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 107. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 



Ad. 5.1. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

mieszkańców dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 2110C relacji Kiełpiny-Ostrowite. 

Ad. 5.2. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenie woli wyznaczenia 

linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat 

Golubsko-Dobrzyński oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. Jednakże wskazano, że przy wyznaczaniu linii komunikacyjnych 

przedstawiono kierunki, z których młodzież dojeżdża do szkół powiatowych, zasadne jest zawarcie 

umowy na okres I półrocza 2022 roku.  

Ad. 5.3. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały 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 Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2021. 

Ad. 5.4. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o 

udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania 

pn. ,,Budowa parkingu przy ul. Plac 1000-lecia 25 wraz z budową kanalizacji deszczowej” – I etap. 

Ad. 5.5. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok. 

Ad. 5.6. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040 

Ad. 6.1. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku”. 

Ad. 6.2. 

 Zarząd powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do składania oświadczeń woli związanych z 

zawarciem i realizacją umowy na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i 

utrzymywania czystości pomieszczeń w budynku oraz na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Golubiu-Dobrzyniu w 2022 roku. 

Ad. 6.3. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie planu 

finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 6.4. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej 

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



do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i  realizacją umowy w zakresie usługi 

cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu obiadów dwudaniowych dla 

wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-

Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w 2022 roku. 

Ad. 6.5. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Wielgiem do składania oświadczeń woli związanych 

z zawarciem i  realizacją umowy w zakresie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu 

i dostarczaniu posiłków dla wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Wielgiem w 2022 roku. 

Ze względu na fakt, że w projekcie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok 

zabezpieczono mniejszą kwotę niż szacunkowa wartość zamówienia, która wynosi 127 750,00 zł 

netto, Zarząd Powiatu nie ma możliwości w chwili obecnej zwiększenia środków w ww. paragrafie. 

Ewentualne zmiany w budżecie możliwe będą w styczniu 2022 roku. 

 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Tomasza Zwolińskiego Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju, w którym wyrażono negatywną 

opinię w sprawie ewentualnego przekazania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Golubiu-Dobrzyniu pomieszczeń w formie użyczenia. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą 

wsparcia finansowego na realizację programu ,,Laboratoria przyszłości”. 

Ad. 7.3. 

Przewodniczący Zarządu odczytał informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą 

ujęcia w danej klasyfikacji wsparcia finansowego w ramach programu Laboratoriów Przyszłości. 

Ad. 7.4. 

Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Jarosława Zakrzewskiego Dyrektora 

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

środków w planie wydatków na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu przekaże informację, że w uchwale nr 103/231/21 Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych przewidziano 

kwotę 30.000,00 zł. W związku z tym, Zarząd Powiatu nie ma możliwości w chwili obecnej 

zwiększenia środków w ww. paragrafie. Ewentualne zmiany w budżecie możliwe będą w styczniu 

2022 roku. 

 

Ad. 7.5. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie ■■■ na stanowisko pomocy administracyjnej w 

ramach prac interwencyjnych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 7.6. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie ■■■ na stanowisko pracownika gospodarczego 

w wymiarze ½ etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Publicznej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim. 



Ad. 7.7. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od zastosowania procedur Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w celu zawarcia umowy z Kancelarią Prawną Leśny  

i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie na świadczenie w 2022 roku usług w zakresie audytu 

jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Ad. 7.8. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pana Czesława Pankowskiego na stanowisko 

kierowcy w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Wielgiem. 

Ad. 7.9. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją Pana Krzysztofa Baranowskiego Starosty 

Lipnowskiego, dotyczącą współpracy w zakresie pobytu matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży, a także ojców z małoletnimi dziećmi i innych osób sprawujących opiekę w całodobowym domu 

w Skępem.  

 Zarząd powiatu zapoznał się z propozycją i w chwili obecnej wstrzymał się od podjęcia 

współpracy w tym zakresie.  

Ad. 7.10. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Roberta Cieszyńskiego Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w którym przekazano 

informacje w zakresie zasad przekazania wpływów między innymi z tytułu udostępniania map, danych 

z ewidencji gruntów. 

Ad. 7.11. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentacją, dotycząca zawarcia porozumienia w sprawie 

powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego 

Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na rok 2022.   

Ad. 7.12. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o konieczności zabezpieczenia środków w 2022 i 

2023 roku na zadanie pn. ,,Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium 

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. 

Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił o wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi na rzecz Gminy Kowalewo 

Pomorskie z przeznaczeniem na cel publiczny – posterunek Policji. Dodał, ze osobiście jest za 

przekazaniem lokalu. Pan Roman Mirowski za przekazaniem lokalu, Pani Wicestarosta, Pan Jacek 

Foksiński i Pani Danuta Brzoskowska wstrzymali się.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości lokalowej, tj. lokalu 

administracyjnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującego się w budynku 

administracyjno-mieszkalnym na działce nr 58/1, położonej w obrębie 3 miasta Kowalewo Pomorskie 

przy Placu Wolności 6 na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem na cel publiczny – 

posterunek Policji. 

 



Ad. 7.14. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt ,,Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”.  

Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Tomasza Zwolińskiego Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju, w którym poinformowano o 

pozytywnej opinii ubiegania się o dofinansowanie modernizacji dróg, które nie są ujęte w 

harmonogramie modernizacji dróg powiatowych, tj. Kiełpiny-Ostrowite i Radomin-Szczutowo.  

Ad. 7.16. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na nieobciążanie kosztami Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu bądź zmniejszenie stawki za opłaty z tytułu najmu za 

zajmowane pomieszczenia. W związku z tym, opłata miesięczna w 2022 roku naliczana będzie 

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. 7.17. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na montaż klimatyzacji w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z otrzymanych dodatkowych środków finansowych w 

budżecie jednostki na 2021 rok.  

Ad. 7.18. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o 

projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2040 Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. Opinia jest pozytywna z uwagami. 

Ad. 7.19. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o 

projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Opinia jest pozytywna 

z uwagami. 

Ad. 7.20. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o 

możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok. Opinia jest pozytywna z uwagami. 

Ad. 7.21. 

 Zarząd powiatu zapoznał się z odpowiedzią Pana Tomasza Zwolińskiego Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju skierowaną do radnych Powiatu w 

zakresie zasad modernizacji dróg powiatowych uwzględniając kilometraż dróg w poszczególnych 

samorządach. 

Ad. 7.22. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Pana Krzysztofa Sadowskiego Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Funduszy o ustalonych na 2022 rok kwotach środków Funduszu Pracy. 

Ad. 7.23. 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu 

planu dotacji celowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 

75478, § 2110.  

Ad. 7.24. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do planu przesunięć przekazanego przez Panią Annę 

Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które zostały przedstawione w tabeli z 

dnia 16 grudnia 2021 r. 

Ad. 7.25. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pani Moniki Skóry Przewodniczącej Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zwróciła się w sprawie stawek dla lekarzy i specjalistów.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podniesienie stawki dla lekarzy do kwoty 45,00 zł (słownie: 

czterdzieści pięć złotych 00/100) i specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, pedagog, doradca 

zawodowy) do kwoty 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100). Niezmienna pozostaje 

stawka dla lekarza psychiatry, która wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).  

 

Ad. 8. 

   

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

zgłoszono. 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1515 . 

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 
Sporządziła: Emilia Pęcak  

Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

 

Zatwierdził: Bartłomiej Arentowicz 
Inspektor Ochrony Danych 

 


