
Protokół Nr 117/22 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 7 marca2022 r.  

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 117. 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 117. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 116. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy na 2022 rok”; 

5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz 

sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim; 

5.3. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 

2022; 

5.4. w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o 

zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021; 

5.5. w sprawie przyjęcia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku. 

6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym 

konkursie 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 wyboru formy przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w 

przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

7. Sprawy różne: 

7.1. Pan Bartosz Wieczorek – Prokurator Rejonowy – informacja o stanie przestępczości i jej 

zwalczaniu w 2021 roku w powiecie golubsko-dobrzyńskim; 

7.2. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Golubia-Dobrzynia – zaproszenie na spotkanie w 

sprawie ewentualnej przebudowy lub remontu ul. Słuchajskiej; 

7.3. Pan Krzysztof Grugiel – p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu – 

prośba o wsparcie finansowe na zakup radiowozu; 

7.4. Pani Anna Kasprowicz – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – sprawozdanie 

z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za 2021 rok; 

7.5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o planie dochodów i wydatków budżetu 



państwa; 

7.6. Pan Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych – informacja o wysokości środków PFRON; 

7.7. Pan Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki – informacje 

w zakresie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej; 

7.8.  Pan Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu Ministerstwa edukacji i Nauki – informacja 

o publikacji ,,Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2022”; 

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

Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok; 

7.10. Pan Mirosław Stańczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu 

Terytorialnego – informacja o przyznanych środkach z tytułu wsparcia szkół w zakresie 

zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych; 

7.11. Pani Aleksandra Bogdańska – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania 

lub zwiększenie kwoty na realizację zadania – transport uczestników; 

7.12. Pan Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów – informacja w zakresie 

ustawy budżetowej na 2022 rok; 

7.13. Pan ■■ – Form&Style – prośba o zawarcie aneksu terminowego dla zadania ,,Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo – Kowalewo Pomorskie; 

7.14. Pan ■■ – Form&Style – prośba o zawarcie aneksu terminowego dla zadania remont drogi 

powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary” oraz drogi powiatowej nr 2134C Działyń-

Klonowo; 

7.15. Pani Monika Ciechanowska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Społecznych tut. Starostwa – informacje w zakresie ewentualnego przystąpienia do Kujawsko-

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS; 

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

Dobrzyniu – projekt zmian planu finansowego.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 116. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 22 lutego 2022  r. bez odczytywania. 

Protokół z 116. 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 ,,Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2022 rok”. 

 

Ad.5.2. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz 

sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim. 

 

Ad.5.3. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 



Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim w roku 2022. 

 

Ad.5.4. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o 

zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2021. 

 

Ad.5.5. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku. 

 

Ad.6.1. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania składu Komisji 

Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań 

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

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 W skład komisji wchodzą: 

1. Danuta Malecka – Przewodniczący Komisji 

2. Jacek Foksiński – Członek Komisji; 

3. Roman Mirowski – Członek Komisji.  

 

 

Ad.6.2. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia 

ceny wywoławczej i wysokości wadium w przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.  

 

Ad.7.1. 

 Zarząd powiatu zapoznał się z informacją o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2021 roku 

w powiecie golubsko-dobrzyńskim, która została złożona przez Pana Bartosza Wieczorka Prokuratora 

Rejonowego. 

 

Ad.7.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że w spotkaniu w sprawie ewentualnej przebudowy 

lub remontu ul. Słuchajskiej wezmą udział prawdopodobnie pracownicy Wydziału Techniczno-

Inwestycyjnego. 

Ad.7.3. 

 Informuję, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup radiowozu 

oznakowanego. 

Ad.7.4. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem, dotyczącym Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Kowalewie Pomorskim za 2021 rok i nie wniósł uwag.  

 



 

Ad.7.5. 

 Zarząd powiatu zapoznał się z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Ad.7.6. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Krzysztofa Michałkiewicza Prezesa Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym przekazano informację o 

wysokości środków PFRON przypadających na 2022 r.  

 

Ad.7.7. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji i 

Nauki, w którym przekazano dodatkowe informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania części 

oświatowej subwencji ogólnej.  

 

Ad.7.8. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji i 

Nauki, w którym przekazano, że na stronie internetowej Ministerstwa zostały zamieszczone ,,Kryteria 

podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022”.  

 

Ad.7.9. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na 2022 rok zgodnie z propozycją 

przedstawioną przez Komendanta. 

 

Ad.7.10. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z pismem Pana Mirosława Stańczyka 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego została przyznana dla powiatu 

golubsko-dobrzyńskiego na rok 2022 kwota 41 607,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej.  

 

Ad.7.11. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację zadania pn. ,,Transport 

uczestników zajęć odbywających się w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Golubiu-Dobrzyniu przy ul. dr. J.G. Koppa 1A”  i tym samym wskazał na wybór oferty opiewającej 

na kwotę 162 483, 70 zł brutto – oferta złożona przez Prywatny Transport Sanitarny mgr Małgorzata 

Chojak. 

Zarząd Powiatu zwrócił uwagę na formę rozliczania kilometrów z przejechanej trasy,  

a mianowicie rozliczanie się z faktycznie przejechanych kilometrów zgodnie z wypełnioną po każdym 

dniu kartą drogową. Taki rodzaj rozliczania pozwoli na ewentualne oszczędności w przypadku 

nieobecności uczestnika i związaną z tym zmianą trasy.  

 

Ad.7.12. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Marka Wiewióra Dyrektora Departamentu 

Finansów Samorządu Terytorialnego, w którym przekazano informacje o przyjętych w ustawie 

budżetowej na 2022 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej 

wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.  



Ad.7.13. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu terminowego nr 6, dotyczącego realizacji 

umowy na wykonanie zadania pn. ,,Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+933 do km 

1+471. Aneks zostaje zawarty do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

Ad.7.14. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu terminowego nr 1, dotyczącego realizacji 

umowy na wykonanie zadanie pn. ,,Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji inwestycji dla zadania pn. 

Remont drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedź-Łobdowo-Tokary na odcinku od km 7+136 do km 

9+123 tj. 1,987 km oraz remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo na odcinku od km 

0+000 do km 3+986 i od km 4+218 do km 5+790, tj. 5,558 km”. Aneks zostanie zawarty do dnia 15 

kwietnia 2022 roku. 

 

Ad.7.15. 

Zarząd Powiatu przeanalizował przystąpienie do Stowarzyszenia. Z uwagi na uczestnictwo 

Powiatu w innych związkach i  związanymi z tym wysokimi kosztami przeznaczonymi na składki 

członkowskie, nie wyrażono zgody na przystąpienie do kolejnej organizacji.  

              Ponadto Powiat Golubsko-Dobrzyński posiada zawarte ubezpieczenie, które dotyczy mienia 

Powiatu oraz jednostek organizacyjnych. Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody  

w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wystąpienia zdarzenia losowego powodującego 

zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia objętego ochroną. W związku z tym Powiat nie może 

pozyskiwać dodatkowego wsparcia finansowego na likwidację tej samej szkody z uwagi na podwójne 

finansowanie.  

Ad.7.16. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w projekcie planu finansowego na 2022 

rok Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, zgodnie z przedstawioną przez jednostkę 

propozycją.  

 

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 1510. 

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 

 


