
Protokół Nr 67/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 7 października 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 66. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi 

100%.  

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 67. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 66. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu  

28 września 2020 r. 

5. Projektu uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. zmieniająca uchwałę nr LXIV/287/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu 

,,Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Franciszek Małecki – Trzaskoś – Prezes Zarządu Instytutu Badań i Analiz 

działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego – propozycja zakupu materiału 

szkoleniowego o charakterze raportu pt. ,,Skala problemu zamachów samobójczych na terenie 

konkretnego powiatu w latach 2016-2019”; 

7.2. Pan Marcin Dunajski – Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim – prośba  

o ujęcie instalacji lamp ulicznych w budżecie na rok 2021; 

7.3. Pan Jacek Foksiński – Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – prośba  

o wyznaczenie przystanku autobusowego oraz informacji, dotyczącej nośności pojazdów; 

7.4. Decyzja orzekająca wygaśnięcie trwałego zarządu dla nieruchomości niezabudowanej; 

7.5. Pani Małgorzata Wieczorek – Koordynator projektu ,,Polska multimedialna” – oferta 

udziału w projekcie; 

7.6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych; 

7.7. Pani Kinga Olejnik – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  

o zabezpieczenie środków w budżecie szkoły na rok 2021; 

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

Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na zakup zestawu nagłośnieniowego oraz wiolonczeli  

i altówki; 

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

wyjaśnienia, dotyczące ujmowania w budżecie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych; 

7.10. Pan Rafał Karaszewski – Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego – oferty  



na wykonanie remontu części powierzchni dachowej na budynku przy ulicy Dr J.G. Koppa 1  

a w Golubiu-Dobrzyniu; 

7.11. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba o pokrycie 

1/3 kosztów wykonania dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego; 

7.12. Pani Sylwia Foksińska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-

Dobrzyniu – przesunięcia w budżecie na 2020 rok; 

7.13. Pani Agnieszka Malon – Kierownik Oświaty Wydziału Oświaty i Zdrowia – informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny; 

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

o informację w zakresie programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”; 

7.15. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Golubiu-Dobrzyniu – odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w zakresie zawierania aneksów do umowy w sprawie WTZ; 

7.16. Kwestia przekazania kruszywa przez Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, 

które zostanie przeznaczone na wzmocnienie konstrukcji poszerzeń drogi powiatowej 2110C. 

8. Wolne wnioski 

9. Zakończenie posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 66. posiedzenia Zarządu Powiatu 

przeprowadzonego w dniu 28 września 2020 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 66. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi do przesłanego 

wcześniej projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr 

LXIV/287/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-

Dobrzyński. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do powyższego projektu uchwały. 

 

Ad. 6.1. 

W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie uchwały Zarządu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników 

konsultacji społecznych projektu ,,Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i 

wyników konsultacji społecznych projektu ,,Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki 

konsultacji. 

 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu nadmienił,  że Pan Franciszek-Trzaskoś – Prezes Zarządu Instytutu 

Badań i Analiz działalności Jednostek przekazał ofertę zakupu materiału szkoleniowego w zakresie 

problemu zamachów samobójczych na terenie konkretnego powiatu w latach 2016-2019. Dodał, ze 

względu na ograniczony budżet powiatu, ze swojej strony nie wyraża chęci zakupu ww. materiału. 

 Zarząd Powiatu ze względu na ograniczony budżet powiatu, nie wyraża woli zakupu materiału 

szkoleniowego z zakresu problemu zamachów samobójczych. 

Ad. 7.2. 



 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marcina Dunajskiego Radnego Rady Miejskiej 

w Kowalewie Pomorskim, dotyczące ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2021 instalacji lamp ulicznych 

wzdłuż drogi powiatowej nr 1721C w miejscowości Sierakowo. Następnie zaproponował, aby 

wniosek został przekazany do merytorycznej Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, celem 

wydania opinii w przedmiotowej sprawie.  

 Zarząd Powiatu przekaże wniosek do merytorycznej Komisji. 

Ad. 7.3. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Jacka Foksińskiego, dotyczącym wyznaczenia 

przystanku autobusowego na drodze powiatowej w miejscowości Szafarnia oraz zamieszczenia 

informacji, dotyczącej nośności pojazdów w miejscowości Wojnowo.  

 Zarząd zwróci się do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, aby wspólnie z Zarządem 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu podjąć działania w celu realizacji wniosku, z 

uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ad. 7.4. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją o wygaśnięciu trwałego zarządu dla nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Kowalewa Pomorskiego, przy ulicy Odrodzenia 8, na 

działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 17/20, 17/21, 17/22, 17/24 o łącznej powierzchni 

0,5387 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr TO1G/00028346/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 7.5. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą Pani Małgorzaty Wieczorek Koordynatora Projektu 

Negatyw Sp. z o.o. i nie weźmie udziału w projekcie ,,Polska multimedialna”.  

Ad. 7.6. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu 

planu dotacji celowych w dz. 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295, § 2110, dz. 754 – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110, dz. 801 – Oświata i 

wychowanie, rozdz. 80153, § 2110.  

Ad. 7.7. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pani Kingi Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w 

Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie szkoły środków 

finansowych na wykonanie niezbędnych remontów i inwestycji szkoły. 

 Pismo zostanie przekazane do Wydziału Finansowego. 

Ad. 7.8. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Rafała Gumieli Dyrektora Publicznej Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, który zwrócił się z pismem o wyrażenie zgody na zakup 

zestawu nagłośnieniowego, zasilacza UPS oraz wiolonczeli i altówki. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

Ad. 7.9. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym 

wyjaśniono kwestię ujmowania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Ad. 7.10. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertami przekazanymi przez Pana Rafała Karaszewskiego 

Kierownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego na wykonanie remontu części powierzchni 



dachowej na budynku przy ulicy Koppa 1a w Golubiu-Dobrzyniu wraz z wykonaniem wymiany 

daszku  i wybrał najkorzystniejszą ofertę, tj. Zakład Usług Technicznych Patryk Bożek.  

Ad. 7.11. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pokrycie 1/3 kosztów wykonania dodatkowego wyjścia 

ewakuacyjnego z sali posiedzeń  budynku znajdującego się przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-

Dobrzyniu.  

 

Ad. 7.12. 

 Po zapoznaniu się z przedstawionymi przesunięciami w budżecie Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu na rok 2020, Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag wyraził 

zgodę na ich dokonanie. 

Ad. 7.13. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o realizacji zadań oświatowych w Powiecie 

Golubsko-Dobrzyńskim za rok szkolny 2019/2020. 

Ad. 7.14. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które zwróciło się z 

prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planowanych zakupach z zakresu Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”.  

 Wyrażenie zgody może się odbyć po dokonaniu i zgłoszeniu aktualizacji wykazu rzeczowo-

finansowego w zakresie modernizacji i doposażenia pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Kowalewie Pomorskim w ramach kwoty przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Zakres 

nie może obejmować przedsięwzięć i zadań wcześniej w nim niezaplanowanych. 

Ad. 7.15. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym zawierania 

aneksów do umowy w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Ad. 7.16. 

 Przewodniczący Zarządu omówił nieścisłość zgłoszoną przez Wykonawcę robót drogowych 

związanych z realizacją zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny – Ostrowite od 

km 1+143 do km 2+140”. Po wykonaniu przez Wykonawcę prac polegających na odkryciu 

istniejących krawędzi jezdni stwierdzono, iż podbudowa na poszerzeniach jezdni zbudowana jest z 

gruntów spoistych.  

W związku z faktem, iż w/w warunki gruntowe odbiegają od warunków przyjętych  

w dokumentacji projektowej, występuje konieczność dodatkowego wzmocnienia konstrukcji 

poszerzeń jezdni przy użyciu materiału w postaci kruszywa. 

 

 Zarząd Powiatu zwróci się z prośbą o przekazanie Wykonawcy przez Zarząd Dróg 

Powiatowych kruszywa w ilości 150 Mg, które zostanie przeznaczone na wzmocnienie konstrukcji 

poszerzeń drogi powiatowej nr 2110C.  

 

Ad. 8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie 

zgłoszono. Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1430. 

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 


