
Protokół Nr 112/22 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 14 stycznia 2022 r.  

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 112. 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 poprosił o dodanie punktu : 

1. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

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

na zatrudnienie pielęgniarki. 

Punkt został dodany do Spraw różnych. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 112. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 111. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2021 rok; 

5.2. zmieniająca uchwałę nr XLIV/269/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. 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; 

5.3. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie. 

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

2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy na rok 2022 w Golubiu-Dobrzyniu; 

6.2. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022; 

6.3. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

7. Sprawy różne: 

7.1. ■■■■■– prośba o kontynuację dofinansowania oprocentowania kredytu bankowego na 

kontynuowanie działalności gospodarczej ze środków PFRON; 

7.2. Pani Wiesława Alechniewicz – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Golubiu-Dobrzyniu – informacja, dotycząca rozliczenia dotacji na prowadzenie jednostki; 

7.3. Pani Bożena Rymanowska – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i 

Gospodarki Gruntami – wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego; 

7.4. Mieszkańcy Gminy Golub-Dobrzyń – wniosek o modernizację drogi powiatowej; 

7.5. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – korekta 

zapotrzebowania na środki finansowe dla WTZ; 

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

zmianę zapisu w umowie w zakresie wymiaru czasu pracy sprzątaczki; 

7.7. Pan Michał Kamiński – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o udzielenie krótkoterminowej pożyczki; 

7.8. Pan Andrzej Grabowski – Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – 

przekazanie interpelacji radnego w sprawie stanu nawierzchni drogi powiatowej; 

7.9. Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – przekazanie interpelacji 

radnego; 

7.10. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – uchwała w sprawie opinii o możliwości 

deficytu budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok; 

7.11. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – uchwała w sprawie wydania opinii o 

prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2022-2040; 

7.12. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o 

wyrażenie zgody na zatrudnienie pielęgniarki. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 111. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 3 stycznia 2022  r. bez odczytywania. 

Protokół z 111. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

Ad.5.1. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2021 rok. 

 

Ad.5.2. 

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

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr XLIV/269/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. 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. 

 

Ad.5.3. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie. 

 

Ad.5.4. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu o 

omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok.  

 Pan Skarbnik poinformował, że po stronie dochodów nastąpiło łączne zwiększenie o kwotę 

203.701,57 zł. O taką samą kwotę zwiększono plan wydatków. Miedzy innymi przy wydatkach 



zwiększeniu uległy plany wydatków dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. 

Zwiększono plan wynagrodzeń bezosobowych – wydatki w tym rozdziale realizowane są przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad.6.1. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Pracy 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2022 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.6.2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 

2022. 

Ad.6.3. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej 

dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad.7.1. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację dofinansowania w roku 2022 do wysokości 

50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez Pana ■■ na działalność gospodarczą ze 

środków PFRON. 

Ad.7.2. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o rozliczeniu dotacji na prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2021. 

Ad.7.3. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 98/1 i 98/2 położonych w obrębie 

ewidencyjnym Sierakowo gm. Kowalewo Pomorskie. 

Ad.7.4. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń, którzy zwrócili 

się z prośbą o remont drogi powiatowej na odcinku Węgiersk – Macikowo – Nowogród – 

Paliwodzizna. Pismo zostanie przekazane do merytorycznej Komisji Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w celu przeanalizowania możliwości wykonania zadania. 

Ad.7.5. 

 Zarząd powiatu zapoznał się z przekazaną przez Panią Annę Kasprowicz Prezes Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci korektą zapotrzebowania na środki finansowe dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim na 2022 rok i nie wniósł uwag. 

Ad.7.6. 

 Pani Anna Kasprowicz Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zwróciła się pisemnie z 

prośbą o zmianę zapisu w umowie w zakresie wymiaru czasu pracy sprzątaczki. Zarząd powiatu 

wyraził zgodę na zatrudnienie drugiej osoby na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 4/10 etatu w 

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim pod warunkiem zabezpieczenia środków 

bez konieczności ich zwiększania ze strony powiatu. 

Ad.7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Michała Kamińskiego Prezesa Zarządu Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócił się z prośbą o udzielenie pożyczki 

krótkoterminowej.  



 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 990 000,00 

zł z okresem spłaty 9 miesięcy.   

Ad.7.8. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacją Pana Mariana Wrzesińskiego Radnego Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie stanu nawierzchni drogi powiatowej. Zarząd Powiatu 

zwróci się do Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o 

ewentualne omówienie możliwości wykonania zadania lub ujęcia inwestycji przy tworzeniu kolejnego 

harmonogramu modernizacji dróg powiatowych. 

Ad.7.9. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta Kowalewo 

Pomorskie, który przekazał interpelacje radnego o podjęcie interwencji w sprawie przebudowy 

chodnika w Wielkiej Łące oraz w sprawie przebudowy wysepek przystankowych w Józefacie.  

 Przedmiotowe pismo zostanie przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-

Dobrzyniu z prośbą o przeanalizowanie możliwości ewentualnej realizacji przebudowy.   

Ad.7.10. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

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

Ad.7.11. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowej kwoty długu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2022-2040. Opinia jest pozytywna z uwagami. 

Ad.7.12. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie pielęgniarki w ramach umowy zlecenia w 

wymiarze 30 godzin miesięcznie w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu 

Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. 

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 1520. 

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 
 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 

 


