Golub-Dobrzyń, dnia 07.02.2008 r.
Znak: OR.0062/47/08

P R O T O K Ó Ł Nr 47/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.

Ad. 1
47 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził
Przewodniczący Zarządu – Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech Kwiatkowski.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu Przewodniczący
Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100 % jego członków.
Dodatkowo w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli zaproszeni goście w składzie:
P. Marek Sławiński – Z-ca Komendanta Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
oraz P. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Toruń
Ad. 3
Przewodniczący Zarządu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie
następujących zagadnień:
1. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i
dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz akceptacji
wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w G-D;
4. Zespół Szkół Nr 3 w G-D – prośba o zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej szkoły;
5. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o programie uspokojenia ruchu na
drogach samorządowych.
6. Ochotniczy Hufiec Pracy Toruń – ponowna prośba o przeanalizowanie warunków
dotychczasowego stosunku najmu z OHP.
Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu, porządek
47 posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:
1. Otwarcie 47 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Ochotniczy Hufiec Pracy Toruń - ponowna prośba o przeanalizowanie warunków
dotychczasowego stosunku najmu z OHP.
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5. Przyjęcie Protokółu Nr 46/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 18.01.2008 r.
6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:
6.1. przyjęcia przez Zarząd Powiatu Golubko-Dobrzyńskiego projektu aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu G-D
na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014;
6.2. upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
6.3. powołania stałej komisji przetargowej.
7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz akceptacji
wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w G-D.
8. Podjęcie decyzji w sprawach:
8.1. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na odliczenie
płatności za pobór ciepła z czynszu lokatorom budynku po byłym „sądzie”,
8.2. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim – prośba o wyrażenie zgody na
zatrudnienie osoby na etat pracownika interwencyjnego,
8.3. Zespół Szkół Nr 3 w G-D – prośba o zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej
szkoły,
8.4. P. J. Najder – prośba o rozłożenie na raty płatności za dzierżawę gruntu pod garaż
przy ul. Koppa,
8.5. P. H. Górecka – prośba o zmniejszenie czynszu za wynajem pomieszczeń dla
Poradni Dermatologicznej w G-D,
8.6. Komenda Powiatowa Policji w G-D – prośba o przyznanie dotacji w wysokości
6.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
8.7. Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w G-D – prośba o obniżenie czynszu z tytułu
dzierżawy budynków o 50% do końca kwietnia 2008 r.,
8.8. Referent ds. Informatyki – prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
przetargu nieograniczonego na zakup podpisu elektronicznego w ilości 10 szt.,
8.9. Referent ds. Informatyki – prośba o wyrażenie zgody na odstąpienie przez
Starostwo Powiatowe od konieczności stosowania Uchwały Nr 23/28/07 Zarządu
Powiatu przy wyborze firmy projektowej,
8.10.Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – prośba
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń o rozważenie możliwości zwiększenia stawki za
1 hektar.
9. Informacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego o
zajęcie stanowiska w sprawie programu „Moje boisko Orlik 2012”.
10. Informacja P. R. Karaszewskiego z pracy Komisji dotyczącej przeglądu wszystkich
otworów okiennych w zasobie mieszkaniowym powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
11. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w G-D w związku z pismem Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie oraz omówienie sytuacji na drodze powiatowej w miejscowości
Działyń, gmina Zbójno.
12. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o programie uspokojenia ruchu na
drogach samorządowych.
13. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w G-D na temat sytuacji na lokalnym rynku
pracy według stanu na koniec grudnia 2007 roku.
14. Wolne wnioski i sprawy różne
15. Zakończenie posiedzenia.
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Porządek obrad 47 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację, iż Ochotniczy Hufiec Pracy z Torunia
prosi o ponowne przeanalizowanie warunków dotychczasowego stosunku najmu. W związku z
tym zostali zaproszeni przedstawiciele OHP.
P. Marek Sławiński – Z-ca Komendanta Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
omówił działalność filii Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w GolubiuDobrzyniu. Jest to jednostka rynku pracy działająca na rzecz środowiska lokalnego, a w
szczególności uczącej się i bezrobotnej młodzieży od 15 do 25 roku życia.
W minionym 2007 roku filia w Golubiu-Dobrzyniu utworzyła bazę danych
obejmujących 547 osób: bezrobotnych oraz uczących się i deklarujących gotowość podjęcia
pracy krótkotrwałej, bądź sezonowej. Dzięki staraniom filii w 2007 roku pracę podjęły 272
osoby. Pośrednik pracy udzielił także 146 informacji indywidualnych dla młodzieży uczącej się
i bezrobotnej oraz zorganizował 2 giełdy pracy. W ramach współpracy z instytucjami
oświatowymi filia w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowała warsztaty w Gimnazjum dla 117 osób
w 6 grupach. Ponadto filia realizowała programy specjalne m. in.: „Planuję swoją przyszłość”,
„Może własna firma”, „Zostać studentem czy nie”, „Zaplanuj swoją karierę”.
Na bieżąco realizowana jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w GolubiuDobrzyniu, ze szkołami znajdującymi się na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, z
pracodawcami, lokalnymi samorządami oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy
społecznej.
P. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Toruń
powiedział, że oczekują od Starostwa Powiatowego podtrzymania dotychczasowej umowy
najmu pomieszczeń dla OHP przy ul. Koppa, czyli wynajem pomieszczeń i media bez opłat.
Poinformował, że telefon jest podłączony przez internet, więc koszty rozmów telefonicznych
również odpadną. Chciałby zaznaczyć, iż należy skupić się na dwóch znaczących liczbach,
które świadczą o coraz to lepszej współpracy filii Młodzieżowego Biura Pracy w GolubiuDobrzyniu, tj. 547 osób zaewidencjonowanych w bazie danych oraz 272 osoby, które z pomocą
MBP znalazły zatrudnienie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd postanowił, aby przełożyć podjęcie decyzji na kolejne posiedzenie Zarządu w
związku z brakiem danych odnośnie środków finansowych, które zostały włożone na rzecz
rozwoju naszego środowiska.
Ad. 5
Protokół Nr 46/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 18.01.2008 r. przedstawił Wicestarosta
P. J. Kuźmiński. Stwierdził, że po zapoznaniu się z jego treścią nie wnosi żadnych uwag i
wnosi o jego przyjęcie.
Protokół Nr 46/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 18 stycznia 2008 r. został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 6.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
przyjęcia przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego projektu aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na
lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.
Obowiązek przyjęcia projektu przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska, wynika z konieczności zapoznania
się z ich treścią przedmiotowego opracowania, w związku z obowiązkiem przedłożenia planu i
programu, celem zaopiniowania przez właściwe miejscowo organy miast i gmin z obszaru
powiatu golubsko-dobrzyńskiego i Marszałka Województwa.
Decyzja Zarządu:
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 47/64/08 z dnia 7 lutego
2008 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego projektu
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.
Ad. 6.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym umożliwia
Zarządowi Powiatu usprawnienie pracy poprzez upoważnienie m.in. kierowników jednostek
organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu. W uchwale zaproponowano wysokość kwoty, do wysokości której
poszczególni dyrektorzy i kierownicy mogą samodzielnie podejmować zobowiązania
finansowe.
Decyzja Zarządu:
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 47/65/08 z dnia 7 lutego
2008 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 6.3
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
powołania stałej komisji przetargowej.
Powołuje się stałą komisję w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
surowca tartacznego pochodzącego z wycinki drzew dokonanego przy drogach powiatowych
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 47/66/08 z dnia 7 lutego
2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
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Ad. 7
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu ustalonego przez Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego ustala Rada Powiatu – zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 02 sierpnia 2005 roku (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póź. zm.).
Pracodawca zobowiązany jest do ustalenia wartości w zł jednego punktu w
porozumieniu z Radą Powiatu. W tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
zmianie ulega kwota najniższego wynagrodzenie na 600,00 zł oraz wartość jednego punktu na
5,00 zł.
Uzgodnienie w porozumieniu z Radą Powiatu tych dwóch składników pozwoli na
ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych. Dotychczas przy waloryzacji płac
pracowników stosowano tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uchwaloną
przez Radę Powiatu w dniu 22 grudnia 2005 r.
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego
punktu ustalonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 8.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim z prośbą o wyrażenie zgody na odliczenie płatności za pobór ciepła z czynszu
lokatorom budynku po byłym „sądzie” z uwagi na awarię kotła c.o. Łącznie stanowi to 26 dni,
tj. w dniach od 05.10.2007 r. do 22.10.2007 r. oraz od 01.11.2007 r. do 09.11.2007 r.
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby P. Dyrektor Zespołu Szkół w
Kowalewie Pomorskim i wyraża zgodę na umorzenie opłaty za pobór ciepła.
Ad. 8.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby na etat pracownika
interwencyjnego.
Powodem jest choroba palacza i pracownika gospodarczego, który obecnie przebywa w
szpitalu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraża zgodę na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych pod
warunkiem, że koszty zatrudnienia pracownika interwencyjnego nie przekroczą planowanego
funduszu płac.
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Ad. 8.3
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w GolubiuDobrzyniu z prośbą o zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej szkoły. W związku z
koniecznością uporządkowania istniejącej struktury organizacyjnej szkoły winny być
następujące etaty: 1 etat starszego referenta, 1 etat referenta, 1 etat kierowcy, 1 etat woźnego,
1 etat sprzątaczki, 1 etat pomocy nauczyciela.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraża zgodę na zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej w Zespole Szkół
Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.4
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo P. Najdra z prośbą o rozłożenie na raty
płatności za dzierżawę gruntu pod garaż przy ul. Koppa.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do niniejszego pisma i wyraził zgodę na
rozłożenie na dwie raty płatności za dzierżawę gruntu pod garaż w terminie do końca kwietnia
2008 r.
Ad. 8.5
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo P. Góreckiej z prośbą o zmniejszenie
czynszu za wynajem pomieszczeń dla Poradni Dermatologicznej przy ul. Koppa w GolubiuDobrzyniu oraz o korektę zużycia wody.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na zmniejszenie w/w czynszu oraz na korektę zużycia
wody. Jeżeli chodzi o prośbę dotyczącą korekty zużycia wody to Zarząd wyjaśnia, iż normy
zużycia wody określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w
sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat
za wodę i wprowadzenie ścieków, jak również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Ad. 8.6
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w GolubiuDobrzyniu z prośbą o przyznanie dotacji w wysokości 6.000,00 zł z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zadanie, które miałoby być dofinansowane to wymiana dwóch drzwi wejściowych do budynku
Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na przyznanie przedmiotowej dotacji ze względu na
znikomy efekt ekologiczny oraz na brak środków finansowych, ponieważ fundusz na rok 2008
został już rozdysponowany.
Ad. 8.7
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Prezesa Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w
Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy budynków o 50 % do
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końca kwietnia 2008 r. Prośbę tą uzasadnia się napiętą sytuacją w Szpitalu, związaną z
żądaniami finansowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz pozostałego personelu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na przesunięcie terminu płatności połowy czynszu do
końca kwietnia 2008 r.
Ad. 8.8
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Referenta ds. Informatyki z prośbą o
wyrażenie zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup podpisu
elektronicznego w ilości 10 szt. Jest to minimalna ilość zestawów, jaka umożliwi bieżące
załatwienie spraw poprzez podpisywanie formularzy elektronicznych i dokumentów programu
Płatnik.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraża zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup
podpisu elektronicznego w ilości 10 szt.
Ad. 8.9
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Referenta ds. Informatyki z prośbą o
wyrażenie zgody na odstąpienie przez Starostwo Powiatowe od konieczności stosowania
Uchwały Nr 23/28/07 Zarządu Powiatu przy wyborze firmy projektowej.
W związku z planowaną budową oddzielnej sieci elektrycznej komputerowej, która jest
niezbędna ze względu na przeciążenie obecnie istniejącej oraz brak dodatkowych gniazd
zasilających do komputerów i zasilaczy awaryjnych konieczne staje wykonanie projektu
inwestorskiego i kosztorysu na wykonanie powyższych prac.
Budowa nowej sieci pozwoli na oszczędności przy zaopatrzeniu komputerów w
zasilacze awaryjne oraz wpłynie na zmniejszenie ilości napraw urządzeń komputerowych i
kserokopiarek ze względu na uszkodzenia powstające podczas przepięć elektrycznych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na odstąpienie od Uchwały Nr 23/28/07 Zarządu Powiatu
przy wyborze firmy projektowej.
Ad. 8.10
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo z Wydziału Budownictwa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska tutejszego Starostwa Powiatowego z informacją dotyczącą prośby
Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń o rozważenie możliwości zwiększenia stawki za 1 hektar
nadzorowanych lasów niepaństwowych, która w obecnej chwili wynosi 13 zł za hektar.
W związku z wykonaniem zalesień wiosną 2007 na powierzchni 15 ha, powierzchnia hektarów
nadzorowanych lasów niepaństwowych zwiększyła się z 1.661 ha do 1.676 ha.
Decyzja Zarządu:
Zarząd nie wyraża zgody na zwiększenie stawki za 1 hektar nadzorowanych lasów
niepaństwowych i utrzymuje dotychczasową stawkę, która wynosi 13 zł za hektar.
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Ad. 9
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego P. Piotra Całbeckiego o zajęcie stanowiska w sprawie programu „Moje boisko
Orlik 2012”.
Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołuje się program budowy kompleksów
sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie
grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych boiskach sportowych w ramach kompleksu.
W ramach projektu powstanie kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz ewentualnie
placu zabaw.
Informacja ta dotyczy gmin, które są zainteresowane uczestnictwem w programie.
Ad. 10
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację P. R. Karaszewskiego z pracy Komisji
dotyczącej przeglądu wszystkich otworów okiennych w zasobie mieszkaniowym powiatu
golubsko-dobrzyńskiego.
Zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w celu powzięcia
informacji o stanie technicznym okien w zasobach mieszkaniowych Powiatu GolubskoDobrzyńskiego, Komisja dokonała oględzin w dniach 14 i 15 stycznia 2008 r.
Ad. 11
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację Zarządu Dróg Powiatowych w
Golubiu-Dobrzyniu w związku z pismem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie poinformował Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych o zebraniu wiejskim we wsi Wielka Łąka, na którym to został złożony wniosek
w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej, w miejscowości Wielka Łąka na
odcinku od centrum wsi do istniejącego chodnika w kierunku Pruskiej Łąki.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zwrócił się z prośbą
do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu o dofinansowanie budowy
chodnika długości ok. 150 mb.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych informuje, iż udzielił pisemnej odpowiedzi na
pismo Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w piśmie z dnia 26.04.2007 r., sygnatura PZD
0717/28/07, w której zawarta była m. in. informacja o tym, iż w roku bieżącym ZDP nie
posiada środków na sfinansowanie w/w inwestycji.
Również w tym punkcie została omówiona sytuacji na drodze powiatowej w
miejscowości Działyń, gm. Zbójno. Członek Zarządu, P. G. Litwin ponownie poruszyła temat
drogi w Działyniu od Kościoła do granicy w kierunku Wielgiego tj. długości ok. 300 m. Chodzi
tutaj o wymianę krawężników.
Członek Zarządu P. A. Jaskólski poinformował, że dla Komisji Drogowej
priorytetowym zadaniem jest poprawa stanu jezdni na drogach powiatowych. Równocześnie
przy pomocy koparko-ładowarki zbierana jest ziemia z zawyżonych poboczy. Nigdzie Komisja
nie wykonuje chodników, nie wymienia krawężników, ani obrzeży.
Ad. 12
tym,

Przewodniczący Zarządu przedstawił informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o
iż Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem
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Inwestycyjnym w celu pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na częściowe
finansowanie programu Uspokojenia ruchu na drogach samorządowych.
Żeby przedstawić Bankowi zarys programu potrzebne są wstępne zgłoszenia od
jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych udziałem o programie.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu zapoznał się z powyższym
pismem i będzie interweniował w tej sprawie.
Ad. 13
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Powiatowego Urzędu Pracy
na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec grudnia 2007 r.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.
Ad. 14
W wolnych wnioskach Przewodniczący Zarządu przekazał informację, iż uczestniczył
w spotkaniu w firmie Polon-Alfa. Firma ta przekazuje Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu we Wielgiem czujniki przeciwpożarowe i projekt. Natomiast nie zajmuje się
produkcją przewodów i założeniem czujników, więc tym trzeba będzie zająć się we własnym
zakresie.
Następnie głos zabrał Członek Zarządu P. A. Jaskólski. Przekazał wiadomość o
informacji w mediach na temat prywatyzacji szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, a także
odnośnie ratownictwa medycznego w Szpitalu w Kielcach. Ratownictwo medyczne jest dobrze
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego w
Golubiu-Dobrzyniu Szpital Powiatowy nie dąży do tego, aby było ratownictwo medyczne i
karetka specjalistyczna do ratownictwa medycznego.
Członek Zarządu P. A. Jaskólski poinformował także Członków Zarządu o
planowanych na 18 lutego 2008 r. dwóch przetargach ustnych nieograniczonych.
Pierwszy na sprzedaż drewna tartacznego topolowego w ilości 17,79 m3 znajdującego
się przy drodze powiatowej Sitno-Działyń.
Drugi na sprzedaż drewna tartacznego topolowego w ilości 43,66 m3 oraz na sprzedaż
drewna lipowego w ilości 1,11 m3 znajdującego się przy drodze powiatowej Gałczewko –
Golub-Dobrzyń oraz przy drodze powiatowej Sitno-Działyń.
Przetarg ma się odbyć w dniu 18 lutego 2008 r. w godz. 10.00 i 10.15 w pokoju nr 17
(Biuro Rady Powiatu) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
Poruszona została również sprawa dróg powiatowych. Członkowie Zarządu zgodnie
stwierdzili, iż należy dążyć do usprzętowienia Zarządu Dróg Powiatowych i do tego, aby
stwarzać dogodne warunki i dawać pracę swoim pracownikom, a nie osobom trzecim.
Rozważano również możliwość zrezygnowania w roku bieżącym z zakupu remontera, a
w zamian zastanawiano się nad zakupem dwóch dużych samochodów do Zarządu Dróg
Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje pługiem, piaskarką i dokupione
samochody byłyby dobrym nośnikiem do tego sprzętu.
Członek Zarządu P. A. Jaskólski zaproponował, aby środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży drewna tartacznego, znajdującego się przy drogach powiatowych, przeznaczyć na
doposażenie w sprzęt Zarząd Dróg Powiatowych.
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Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu wyrazili swoją aprobatę do przedłożonej informacji.
Członek Zarządu P. G. Litwin wyraziła swoją opinię na temat drogi w miejscowości
Łukaszewo, gmina Zbójno. Mieszkańcy skarżą się, iż dziurawa nawierzchnia drogi stwarza
zagrożenie w ruchu dla kierowców i pieszych. P. G. Litwin interweniuje w tej sprawie, aby
jak najszybciej coś z tym problemem zrobić.
P. A. Jaskólski udzielił informacji, iż dziury są zbyt duże, aby je zasypać i będą robione
tzw. nakładki.
Wicestarosta P. J. Kuźmiński poruszył temat drogi wojewódzkiej w miejscowości
Elgiszewo, gmina Ciechocin. Z powodu braku rowu przydrożnego w czasie roztopów na części
jezdni stagnuje woda, co stanowi niebezpieczeństwo w czasie jazdy.
Oznajmił, iż uzasadnionym byłoby wysłanie pisma do Rejonu Dróg w Toruniu z prośbą
o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia na tym odcinku drogi rowu.
Kolejną sprawę przedstawił ponownie Członek Zarządu P. A. Jaskólski. Sprawa
dotyczy interwencji Radnej Powiatu P. D. Brzostowskiej odnośnie umowy pomiędzy Powiatem
Golubsko-Dobrzyńskim, a Radą Wojewódzką SLD, dotyczącą najmu pomieszczeń przy
ul. Koppa w Golubiu-Dobrzyniu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że sprawa ta była już omawiana na
posiedzeniu Zarządu w dniu 10 stycznia 2008 r., gdzie Zarząd nie wyraził zgody na
kontynuowanie umowy najmu. Decyzję swą podtrzymuje, uzasadniając to tym, iż umowa
obowiązywała do końca roku, a w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek pomieszczeń przy
ul. Koppa przeznaczonych na wynajem.
Ad. 15
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 47 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Zarządu
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