Golub-Dobrzyń, dnia 13.05.2010 r.
Znak: OR,SSiO.0062/119/10

P R O T O K Ó Ł Nr 119/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 maja 2010 r.

Ad. 1
119 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził
Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Pan Wojciech Kwiatkowski.

Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu Przewodniczący Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego stwierdził, iż w posiedzeniu nie uczestniczy Wicestarosta
P. Jan Kuźmiński. Jest to nieobecność usprawiedliwiona.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła również zaproszona Pani (dane osobowe
wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późń. zm.), matka zmarłego Marcina R.

Ad. 3
Przewodniczący Zarządu Powiatu przywitał gościa (dane osobowe wyłączono zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) i wyjaśnił,
że jest matką zmarłego Marcina R., który w dniu 17.01.2010 r. w godzinach nocnych szukając
pomocy lekarskiej trafił na Izbę Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie
Przewodniczący Zarządu poprosił o dokładne przedstawienie wersji wydarzeń, dotyczących
pełnienia dyżuru na Izbie Przyjęć w dniu 17 stycznia 2010 r. przez lekarza Pana (dane osobowe
wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późń. zm.). Sprawa dotyczy postępowania i udzielenia pomocy pacjentowi Marcinowi R,
który zmarł w dniu 22 stycznia 2010 r.
Pani (dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) omówiła szczegółowo przebieg całego zdarzenia od
momentu przyjazdu do szpitala. Opowiadając:
„Pojechaliśmy w nocy z synem do szpitala na Izbę Przyjęć i wchodząc na lewo na izbę,
pierwsze co wyrzuciła nas sprzątaczka, powiedziała nam, że nie wolno tu wchodzić i trzeba iść od
tyłu. Poszliśmy tam i czekaliśmy ok. 30 minut, syn bardzo źle się czuł więc wróciłam z powrotem
na izbę przyjęć, żeby dowiedzieć się kiedy przyjdzie lekarz i ponownie zostałam odesłana do tyłu.
Po pewnym czasie przyszedł lekarz Pan (dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.), który nie wykonując żadnego
badania choremu synowi, stwierdził na podstawie przeprowadzonej rozmowy, że silne bóle głowy
i wymioty wynikają z przyczyn żołądkowych. Dopiero na moją prośbę lekarz zmierzył ciśnienie
synowi i nie mówiąc jaki jest wynik spytał się: ”czy takie miał ?”. Podeszłam do biurka
i potwierdziłam, że tak, wtedy lekarz zaczął wypełniać kartę pacjenta. Nadal zaniepokojona złym
stanem syna, zaczęłam dalej prosić lekarza o pomoc, że syn naprawdę bardzo źle się czuje
i potrzebuje pilnej pomocy. Lekarz wówczas odpowiedział, że to zwykły ból głowy, no ale jak się
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Pani tak upiera to wypisze skierowanie do Szpitala w Lipnie Oddział Neurologiczny i możecie tam
zawieść syna. Zdziwiłam się bardzo i nie wiedziałam co dalej robić, bo przecież byliśmy u lekarza.
Wzięłam to skierowanie syna i wyszliśmy z gabinetu. Chcieliśmy dojechać do szpitala w Lipnie,
ale nam się nie udało, bo w tym czasie była straszna śnieżyca. Przejechaliśmy kawałek drogi,
ale dalej już się nie dało jechać, więc zatrzymaliśmy się u naszej kuzynki i zostaliśmy na noc,
bo nie mieliśmy innego wyjścia. Kuzynka podała synowi tabletkę przeciwbólową i poszedł spać.
W nocy o godz. 00.30 synowa jeszcze zadzwoniła do lekarza Pana (dane osobowe wyłączono
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.),
ale był on na wycieczce za granicą i podał tylko nr telefonu do Pani Doktor Neurolog (dane
osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późń. zm.). Rankiem następnego dnia skontaktowaliśmy się z tą Panią Doktor i pojechaliśmy
do niej. Tam dopiero syn został zbadany i było to proste badanie, takie jakie ja sobie wyobrażałam.
Pani doktor położyła syna na klozetkę, uniosła nogę w góry, kazała wstać, zobaczyła jego oczy,
powiększone źrenice wówczas stwierdziła, że to wylew podpajęczynkowy i natychmiast wezwała
karetkę, żeby syna przewieźć do szpitala w Toruniu. Ale syna nie udało się uratować i zmarł dnia
22 stycznia 2010 r. w szpitalu w Bydgoszczy.
Po całym zdarzeniu napisałam pismo (skargę na lekarza pełniącego dyżur na Izbie Przyjęć
w Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu) do Dyrektora ds. Medycznych Pana (dane osobowe
wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późń. zm.). W odpowiedzi uzyskałam informację, że została przeprowadzona rozmowa
wyjaśniająca z w/w lekarzem, który zaprzeczył oskarżeniom, jakoby zlekceważył objawy pacjenta,
a nie mogąc wykonać tomografii komputerowej z powodu braku odpowiedniej aparatury, skierował
pacjenta do Szpitala Specjalistycznego w Lipnie, w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Do tego Pan
(dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późń. zm.) jest lekarzem z wieloletnim stażem i doświadczeniem o nienagannej opinii.
Nie zgadzając się z tą odpowiedzią zadzwoniłam do Dyrektora ds. Medycznych, żeby jeszcze z nim
porozmawiać. Dyrektor jednak zachował się bardzo chamsko w stosunku do mnie i ton jego
rozmowy był okropny. Powiedział mi to samo co napisał w piśmie, że doktor (dane osobowe
wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późń. zm.) to bardzo dobry lekarz z doświadczeniem, że na pewno badał syna, a ja sobie to
wszystko wymyśliłam. A ja naprawdę niczego nie chciałam robić, bo mieszkam w tym środowisku,
ja tylko chciałam, żeby następna osoba która przyjedzie do lekarza została potraktowana po ludzku,
jak człowiek i pacjent, dlatego zwróciłam się z prośbą o pomoc i zrozumienie”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po wysłuchaniu powyższej wersji wydarzeń, przedstawionej przez Panią
(dane osobowe wyłączono zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późń. zm.), zapoznał się dodatkowo z treścią korespondencji prowadzonej przez rodzinę
zmarłego ze szpitalem.
Zarząd Powiatu podjął decyzję i przekazał, właściwemu według kompetencji organowi,
Radzie Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu kserokopię pism oraz zwrócił się
z prośbą o szczegółowe i wnikliwe zbadania przedmiotowej sprawy.

Ad. 4
Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie
następujących zagadnień:

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie:

2

1.1 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
1.2 powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu
budowlanego budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
porządek 119 posiedzenia Zarządu przedstawił się następująco:

Otwarcie 119 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Sprawa dotycząca Państwa Rybickich.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 118/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie:
7.1 upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina
Jabłońskiego do podpisania umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa obiektu
mostowego nr JNI 30006300 na rzece Lubianka wraz z przebudową drogi powiatowej nr
2118 C Szafarnia – Plebanka, w km od 3+400 do 6+136”,
7.2 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
7.3 powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego,
budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
7.4 zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych
przez organizacje pozarządowe.
8. Podjęcie decyzji w sprawie:
8.1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie
zgody na przeznaczenie pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży drewna, które wpłynęły
na konto Starostwa Powiatowego, na zakup dwóch nowoczesnych pługów odśnieżnych,
8.2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie
zgody na wybudowanie w pasie drogi powiatowej (ul. Słuchajska) miejsca do ważenia
pojazdów,
8.3.Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim – prośba
o zwiększenie środków finansowych w budżecie szkolnym na rok 2010, w związku
z inwestycjami nieujętymi w planach budżetowych,
8.4. Dyrektor Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim – prośba
o zwiększenie pogotowia kasowego w związku z otrzymanym wypowiedzeniem umowy
przez Polski Koncert Naftowy ORLEN S.A.,
8.5. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba
o wyrażenie zgody na dostosowanie łazienki i drzwi wejściowych, łączących korytarz
poradni specjalistycznych z korytarzem naszej jednostki, do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
1.
2.
3.
4.
5.
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8.6. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Golubiu-Dobrzyniu – prośba
o przeprowadzenie remontu drogi dojazdowej do ogródków działkowych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 119 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5
Protokół Nr 118/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
29 kwietnia 2010 r., przedstawił Przewodniczący Zarządu Powiatu Pan Wojciech Kwiatkowski.
Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i wnosi o jego przyjęcie.
Protokół Nr 118/10 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7.1
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina
Jabłońskiego do podpisania umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego nr
JNI 30006300 na rzece Lubianka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia –
Plebanka, w km od 3+400 do 6+136”.
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 podpisywania umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Biorąc pod uwagę fakt, że za realizację zadań powiatu związanych z utrzymaniem dróg
publicznych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, Zarząd Powiatu
upoważnił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno na wykonanie zadania
pn. „Przebudowa obiektu mostowego nr JNI 30006300 na rzece Lubianka wraz z przebudową drogi
powiatowej nr 2118 C Szafarnia – Plebanka, w km od 3+400 do 6+136”. Czynność prawna,
zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, dla swej skuteczności wymaga
kontrasygnaty Skarbnika Powiatu.
Wartość powyższego zadania przekracza kwotę zastrzeżoną w uchwale Nr 109/159/09
z dnia 22.12.2009 r. przez co konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 119/178/10 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana Marcina
Jabłońskiego do podpisania umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego nr
JNI 30006300 na rzece Lubianka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia –
Plebanka, w km od 3+400 do 6+136”.

Ad. 7.2
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
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powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu wykonuje uchwały
Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy
w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu. Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) czynności związane
z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa. Przewodniczącego oraz członków
komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających
rękojmię rzetelnego przeprowadzenia przetargu.
Zgodnie z art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd
Powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 119/179/10 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ad. 7.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego,
budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
Uchwałę dotyczącą powołania komisji przetargowej w postępowaniu na realizację zadania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie projektu budowlanego,
budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu podjęto na podstawie
art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z wskazanymi powyżej przepisami w niniejszym postępowaniu można powołać
komisję przetargową, mimo, że nie jest to obligatoryjne, jednakże z uwagi na organizację
i sprawność przeprowadzenia postępowania bardzo przydatne.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 119/180/10 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego,
budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

Ad. 7.4
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez
organizacje pozarządowe.
Uchwałą Nr 114/170/10 z dnia 17 marca 2010 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 1/DO/10 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań samorządu powiatowego w 2010 r.
W tym celu zasadnym jest powołanie komisji, która w sposób rzeczowy, formalny
i merytoryczny oceni zarówno projekty jak i wnioski o dofinansowanie. Na podstawie ustawy
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 r.
(Dz. U. Nr 28, poz. 146) dokonuje się zmiany w składzie komisji.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 119/181/10 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez
organizacje pozarządowe.

W tym momencie Przewodniczący Zarządu Powiatu za zgodą Członków Zarządu przerwał
niniejsze posiedzenie, ze względu na wcześniej zaplanowane spotkanie z okazji Dnia Strażaka
w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, jak również z uwagi
na fakt, że Pan Wicestarosta nie uczestniczył w spotkaniu i nie może poprowadzić dalszej części
posiedzenia Zarządu. Kontynuację porządku obrad Przewodniczący Zarządu wyznaczył na dzień 20
maja 2010 r. na godz. 1200.

Kontynuacja 119 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w dniu 20 maja 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przywitał zebranych kontynuowanego 119 posiedzenia
Zarządu Powiatu i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100% jego członków.

Ad. 6
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa narodowego na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców
zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów subwencji zabytkowej.
Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne,
artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w stanie technicznym wymagającym poprawy.
Dotacje przyznaje w drodze uchwały Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie
wniosków zaopiniowanych przez Zarząd Powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu GolubskoDobrzyńskiego.

Ad. 8.1
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody na przeznaczenie pieniędzy
pozyskanych ze sprzedaży drewna, które wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego, na zakup
dwóch nowoczesnych pługów odśnieżnych.
Obecnie Zarząd Dróg powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu posiada jeden pług z funkcją docisku
i zmianą kąta odśnieżania, pozostałe sześć sztuk to stare wyeksploatowane pługi metalowe.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i nie wyraził zgody na zakup pługów
odśnieżnych, jednocześnie poinformował, iż środki finansowe pozyskane w wyniku sprzedaży
drewna, przeznaczone są na drogi powiatowe.

Ad. 8.2
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody na wybudowanie w pasie drogi
powiatowej (ul. Słuchajska) miejsca do ważenia pojazdów.
Zarząd Dróg Powiatowych posiada środki na zaprojektowanie takiego miejsca, a koszty
wykonania w/w inwestycji można będzie pokryć z oszczędności przetargowych w zadaniach
inwestycyjnych 2010 roku. Szacunkowy koszt budowy wyniesie ok. 50.000 zł + przebudowa
infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i wyraził zgodę Dyrektorowi Zarządu Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu na wybudowanie w pasie drogi powiatowej miejsca
do ważenia pojazdów.

Ad. 8.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha
Wałęsy w Kowalewie Pomorskim dotyczące prośby o zwiększenie środków finansowych
w budżecie szkolnym na rok 2010, w związku z inwestycjami nieujętymi w planach budżetowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i wyraził zgodę na zwiększenie środków
finansowych w budżecie szkolnym na rok 2010 w kwocie 40.923,00 zł, w związku z inwestycją
dotyczącą rozbiórki garaży szkolnych.
Jednocześnie Zarząd Powiatu poinformował, iż koszty poniesione za modernizację kotłowni
gazowej zostały uregulowane w styczniu 2010 r.

Ad. 8.4
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Lecha
Wałęsy w Kowalewie Pomorskim dotyczące prośby o zwiększenie pogotowia kasowego w związku
z otrzymanym wypowiedzeniem umowy przez Polski Koncert Naftowy ORLEN S.A.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i wyraził zgodę na zwiększenie pogotowia
kasowego w Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim o kwotę 500 zł
miesięcznie.

Ad. 8.5
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wyrażenie zgody na dostosowanie
łazienki i drzwi wejściowych, łączących korytarz poradni specjalistycznych z korytarzem naszej
instytucji, zlokalizowanej w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Dr J. G. Koppa 1, do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu i wyraził zgodę na dostosowanie łazienki i drzwi
wejściowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ad. 8.6
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Zarządu Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Zalesie” w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące prośby o wykonanie remontu drogi
dojazdowej do ogródków działkowych.
Droga dojazdowa jest uszkodzona, występują dziury i koleiny, co stwarza
niebezpieczeństwo dla korzystających z tej drogi, a działkowcy nie dysponują środkami
finansowymi w takiej wysokości, aby zapewnić prawidłowy remont drogi.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i z uwagi na fakt, iż odcinek drogi
dojazdowej do ogródków działkowych w Golubiu-Dobrzyniu nie jest drogą powiatową
ustosunkował się do prośby Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w GolubiuDobrzyniu negatywnie.

Ad. 9
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 119 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kwiatkowski

.................................................................

Wicestarosta

Jan Kuźmiński

.................................................................

Członkowie Zarządu:

Grażyna Litwin

.................................................................

Teresa Tyborowska

.................................................................

Józef Wojciechowski

.................................................................

Protokołowała:
Joanna Zadylak
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