
Protokół Nr 115/22 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 15 lutego 2022 r.  

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 115. 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 członków Zarządu 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 115. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 114. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji 

w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021; 

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

2022 rok. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; 

6.2. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do 

przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, a także zawarcia umów z Wykonawcami wyłonionymi w drodze 

przeprowadzonych postępowań; 

6.3. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Opel Corsa D 

stanowiącego własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

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

2022 rok; 

6.5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim do składania 

oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy na kompleksową usługę sprzątania 

i utrzymywania czystości pomieszczeń Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w 2022 roku. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – Pełnomocnik Andrzej Osłowski – prośba o wydani opinii 

w związku z projektowaną budową drogi gminnej; 

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

wyrażenie zgody na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; 

7.3. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – informacja o 

czasowym zawieszeniu zajęć terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowalewie 

Pomorskim; 

7.4. Pan Przemysław Kuczkowski – Sekretarz Miasta Golubia-Dobrzynia – wniosek 

wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu pod bankomat; 



7.5. Pan Witold Juszczak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o ponowne rozpatrzenie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego wraz z wyposażeniem; 

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

Dobrzyniu – prośba o przyjęcie do budżetu kosztów obsługi COVID-19; 

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

Dobrzyniu – projekt zmian planu finansowego; 

7.8. Pan Krzysztof Sadowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej – zawiadomienie o kwocie środków Funduszu Pracy; 

7.9. Dokumentacja końcowa w zakresie uzgodnienia infrastruktury telekomunikacyjnej; 

7.10. Dokumentacja w sprawie przystąpienia do grona członków ,,Kujawsko-Pomorskiego 

Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS”; 

7.11. Informacja z Wydziału Finansowego w zakresie PIT. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 114. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 25 stycznia 2022  r. bez odczytywania. 

Protokół z 114. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

Ad.5.1. 

  Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia 

rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz 

informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2021. 

 

Ad.5.2. 

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

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok. 

 

Ad.6.1. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

Ad.6.2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu do przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, a także zawarcia umów z 

Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonych postępowań. 

 

Ad.6.3. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania 

samochodu osobowego marki Opel Corsa D stanowiącego własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

 

Ad.6.4. 



 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok. 

 

Ad.6.5. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy na 

kompleksową usługę sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim w 2022 roku. 

 

Ad.7.1. 

 Zarząd Powiatu po wcześniejszym zaciągnięciu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w 

Golubiu-Dobrzyniu pozytywnie zaopiniował projektowaną budowę drogi gminnej nr 110267C 

Bedewo-Sokołowo na odcinku od km1+186 do km 2+152.  

 

Ad.7.2. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pani Agnieszki Przybylskiej na okres od dnia 1 

marca 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. na stanowisko pomocy nauczyciela w ramach prac 

interwencyjnych.  

 

Ad.7.3. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Panią Annę Kasprowicz, 

dotyczącą czasowego zawieszenia zajęć terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Kowalewie Pomorskim. 

 

Ad.7.4. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie kolejnej umowy najmu lokalu pod bankomat 

Banku PKO BP SA przy Placu Tysiąclecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Ad.7.5. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 

00/100) z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.   

 

Ad.7.6. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie do budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w 

Golubiu-Dobrzyniu środków w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i 

wprowadzono wnioskowaną zmianę do uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok. 

 

Ad.7.7. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę planu finansowego na 2022 rok dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu i wprowadzono wnioskowaną zmianę do uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2022 rok. 

 

Ad.7.8. 



 Zarząd powiatu zapoznał się z pismem Pana Krzysztofa Sadowskiego Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym przekazano 

informację o ustaleniu kwoty środków – limitu Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku 

kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń 

zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. Kwota wynosi 

294 110,74 zł.  

 

Ad.7.9. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym odbiór 

części nieruchomości w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno w celu prowadzenia prac budowlanych. 

Protokół został podpisany.  

 

Ad.7.10. 

Dokumentacja w sprawie przystąpienia do grona członków ,,Kujawsko-Pomorskiego 

Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad.7.11. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze schematem przedstawiającym zmiany kwoty udziału w PIT w 

poszczególnych latach. 

 

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 1345. 

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 


