Protokół nr VIII/2015
z obrad VIII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 26 lutego 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

Ad. 1
O godzinie 15.00 VIII sesję Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska. W pierwszej kolejności powitała
przybyłych na sesję Radnych Powiatu, Pana Starostę, Pana Wicestarostę, członków Zarządu,
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji oraz służb, a także
kierowników poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego na czele z Panią Skarbnik
oraz Panią Sekretarz. Przewodnicząca Rady powitała kolejno nowego Radcę Prawnego Urzędu
– Panią Ewę Masternak, a także zaproszonych gości, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim – Pana Jerzego Orłowskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediów.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na ogólną liczbę 17 radnych, w sesji uczestniczy
15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.
Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk – Sobolewski.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie do radnych w kwestii chęci
zgłaszania wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Wniosku w przedmiotowym punkcie nie zgłoszono.
Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie VIII sesji.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z VI oraz VII sesji Rady Powiatu.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz
podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
9. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.
10. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2014 rok.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok,
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b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015,
d) w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla uczniów,
e) w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego na rok 2015,
f) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zaproponowała, aby funkcję Sekretarza
Obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego objął Pan Radny Jarosław
Falkowski.
Radny wyraził zgodę na pełnienie obowiązków sekretarza. Następnie wybór ten został
poddany pod głosowanie oraz przyjęty jednogłośnie, przy 15 – osobowym składzie Rady.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zaproponowała, aby protokół z VI oraz
VII sesji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego tradycyjnie poddać pod głosowanie
bez uprzedniego ich odczytywania. Zwróciła się wobec czego z zapytaniem, czy ktoś z Państwa
Radnych ma inne propozycje w tej kwestii.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie
w sprawie przyjęcia protokołu z VI oraz VII sesji bez odczytywania.
Przedmiotowe protokoły zostały przyjęte jednogłośnie bez odczytywania,
przy 15 – osobowym składzie Rady.
Ad. 6
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu oraz
podejmowanych działań między sesjami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ww. sprawozdania zostały opracowane przez Panią Annę Górną – Hossę oraz Panią
Agnieszkę Malon. Z treścią przedmiotowych sprawozdań zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Starosta Golubsko – Dobrzyński odniósł się w pierwszej kolejności do kwestii prac
Zarządu Powiatu, informując, iż Zarząd w okresie sprawozdawczym podejmował uchwały oraz
decyzje, a także opiniował projekty uchwał, będące przedmiotem dzisiejszej sesji Rady
Powiatu. Ponadto Starosta w swoim sprawozdaniu przedstawił kalendarz wydarzeń oraz
spotkań, w których to uczestniczył w okresie sprawozdawczym.
Starosta Golubsko – Dobrzyński Pan Andrzej Okruciński odczytał informację w tym
zakresie, stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.
Kolejno Pan Starosta odniósł się do kwestii realizacji uchwał Rady Powiatu, podjętych
podczas VI oraz VII sesji Rady Powiatu V kadencji. Pan Andrzej Okruciński poinformował,
że w okresie sprawozdawczym podjętych zostało łącznie trzynaście uchwał, z których to jedna
jest w trakcie realizacji, pozostałe natomiast zostały już wykonane. Pan Andrzej Okruciński
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dodał, że ww. uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do organów nadzoru,
tj. do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska w przedmiotowym punkcie
poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, informując, że Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie,
w dniu 25 lutego br. Jak przekazał Pan Radny, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Komisja
zapoznała się z projektami uchwał Rady Powiatu, będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji Rady
Powiatu. Dodał, że Komisja opracowała również plan pracy na rok bieżący.
Kolejno, w imieniu Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, głos
zabrał Pan Radny Filip Szreter – członek Komisji. W swoim sprawozdaniu poinformował
zebranych, że Komisja odbyła jedno posiedzenie, zwołane na dzień w dniu 24 lutego 2015 r.
Pan Radny Szreter oznajmił, że w ramach zwołanego posiedzenia Komisja zapoznała
się z przedłożonymi przez Zarząd Powiatu projektami uchwał dzisiejszej sesji, opiniując
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów pływających. Pan Radny nadmienił, że Komisja
opracowała ponadto plan pracy na rok bieżący oraz zapoznała się ze stanowiskiem Rady Gminy
Radomin w kwestii trudnej sytuacji w rolnictwie.
W dalszej części głos zabrała Pani Aleksandra Szałwińska – Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury i Rozwoju, która poinformowała zebranych, że Komisja obradowała na jednym
posiedzeniu, w dniu 24 lutego br. Przekazała, że przedmiotem prac Komisji było zapoznanie
się z projektami uchwał dzisiejszej sesji oraz opracowanie planu pracy na rok 2015.
Kolejno głos zabrał Pan Jarosław Falkowski – Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Sportu i Turystyki, który poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie przed rozpoczęciem
dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Jak przekazał Pan Radny, w ramach posiedzenia omówione
zostały sprawy regulaminowe, zapoznano się ponadto z projektami uchwał Rady Powiatu,
a także opracowano plan pracy Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii szpitala
powiatowego oraz możliwości rozwoju Powiatu pod względem turystyki. Jak dodał, kolejne
posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień 2 marca br. w temacie działalności spółki „Szpital
Powiatowy” w Golubiu – Dobrzyniu.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła kolejno o zabranie głosu Pana Zbigniewa
Winiarskiego – Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury. Pan Radny przekazał zebranym,
że w dniu 19 lutego br. Komisja odbyła drugie posiedzenie w ramach V kadencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w toku prac komisja zapoznała się z działalnością
sekcji tenisa stołowego w Golubiu – Dobrzyniu oraz omówiła możliwości rozwoju szkół
w ramach programu e- Twiningu i programu Erasmus plus. Jak dodał Pan Radny Winiarski,
Komisja wypracowała również cztery wnioski do Zarządu Powiatu.
Jako ostatni w przedmiotowym punkcie głos zabrał Pan Radny Roman Mirowski –
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządowej.
Pan Radny poinformował, że w okresie sprawozdawczym Komisja obradowała łącznie
na dwóch posiedzeniach, odbytych w dniu 10 lutego oraz 25 lutego br. Przewodniczący Roman
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Mirowski przekazał zebranym, że podczas pierwszego posiedzenia członkowie Komisji
pozytywnie zaopiniowali proponowane zmiany budżetu Powiatu, w tym zabezpieczenie
środków finansowych na modernizację drogi Okonin – Kowalewo Pomorskie. Kolejno Pan
Radny przekazał, że w ramach drugiego posiedzenia Komisja zapoznała się z projektami
uchwał będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji Rady Powiatu, pozytywnie opiniując również
przedłożony projekt zmiany budżetu na rok bieżący.
Ad. 8
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska
skierowała pytanie w kwestii chęci składania przez radnych oraz osoby zaproszone interpelacji
i zapytań.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Roman Mirowski, który
poinformował, że spotkał się z negatywnymi opiniami w zakresie wyżywienia szpitalnego.
Wyjaśnił, że pacjenci zgłaszają, że posiłki serwowane w szpitalu są zimne, co jest szczególnie
uciążliwe przy dłuższym pobycie w lecznicy.
Kolejno Pan Radny Mirowski zwrócił uwagę na problem z sygnalizacją świetną,
znajdującą się na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego oraz ul. Katarzyńskiej w Golubiu – Dobrzyniu.
Jak poinformował, sygnalizacja ta często wyłączana jest o godz. 15.00, a więc w porze
największego nasilenia ruchu, co stwarza problem zarówno dla zmotoryzowanych,
jak i pieszych.
W pierwszej kolejności odpowiedzi na wystosowane przez Radnego pytanie udzielił
Pan Michał Kamiński – Prezes Szpitala Powiatowego. Jak przekazał, wyżywienie w szpitalu
organizowane jest w formie cateringu przez zewnętrzną firmę Impel. Dodał, że również spotkał
się z sytuacjami, gdzie pacjenci zgłaszali uwagi co do jakości posiłków. Odnosząc
się do powyższego Pan Prezes podkreślił, że jakość posiłków, w tym także ich temperatura,
badana jest każdorazowo po dostarczeni do szpitala. Podkreślił, że posiłki spełniają określone
przepisami prawa normy, co nie oznacza jednakże, iż walory smakowe serwowanych posiłków
można porównać do domowego wyżywania.
Kolejno głos zabrał Pan Marcin Jabłoński – Dyrektor Powiatowego Zakładu Dróg i
Transportu w Golubiu – Dobrzyniu, który odniósł się do kwestii ww. sygnalizacji świetlnej.
Poinformował, że administratorem tegoż skrzyżowania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich,
dlatego też Zakład Dróg Powiatowych nie ma uprawnień do określania czasu ich działania. Pan
Dyrektor nadmienił jednakże, iż zgłoszoną przez Radnego kwestię przekaże do zarządcy drogi
z prośbą o przeanalizowanie problemu.
W przedmiotowym punkcie nikt więcej głosu nie zabrał.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska zarządziła
10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady VIII sesji Rady Powiatu
V kadencji, przechodząc do punktu 9 porządku obrad.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że sprawozdanie z prac Rzecznika
Konsumentów za rok 2014 zostało przesłane Państwu Radnym w materiałach na sesję Rady
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Powiatu. Biorąc pod wzgląd powyższe Pani Radna Maria Wiśniewska poprosiła Panią
Rzecznik Agnieszkę Matyjasik o przedstawienie lapidarnej informacji w tym zakresie.
Pani Agnieszka Matyjasik – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta przedstawiła
stosowne sprawozdanie w tym zakresie, stanowiące załącznik niniejszego protokołu.
Z treścią sprawozdania zapoznać się można w biurze Rady Powiatu.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska poinformowała, że ujęte
w tym punkcie sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim również zostało załączone Radnym Powiatu w materiałach dzisiejszej sesji.
W związku z powyższym Pani Radna Maria Wiśniewska poprosiła Kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej – Panią Ewę Żuławską o zwięzłe przedstawienie sprawozdania.
Pani Ewa Żuławska – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim przedstawiła stosowne sprawozdanie w tym zakresie, stanowiące załącznik
niniejszego protokołu.
Z treścią sprawozdania zapoznać się można w biurze Rady Powiatu.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska przekazała, że zgodnie
z przyjętym planem pracy Rady Powiatu w punkcie tym ujęty został temat działalności
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2014. Nadmieniła, że podobnie
jak w przypadku omówionych już sprawozdań stosowny materiał został również załączony
Państwu Radnym w materiałach na dzisiejszą sesję.
Kolejno Pani Jolanta Sztym – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przedstawiła stosowne sprawozdanie w tym zakresie, stanowiące załącznik niniejszego
protokołu.
Z treścią sprawozdania zapoznać się można w biurze Rady Powiatu.
12 a
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową i Samorządową. Kolejno
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu o omówienie przedłożonego projektu
zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Pani Małgorzata Chojnacka przekazała, iż przedłożony projekt zmiany budżetu
przewiduje przyjęcie środków w kwocie 308.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu programu „Przedsiębiorczość szansą
na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.
Pani Skarbnik poinformowała kolejno, że po stronie dochodów zdjęto kwotę 362.334,00
zł, wyjaśniając, że zmiana wiąże się z przyjęciem zmniejszenia subwencji oświatowej
i równoważącej, w stosunku do wstępnych planów Ministerstwa Finansów. Wyjaśniła,
że przedmiotowa zmiana wiąże się ze zmniejszeniem ilości uczniów w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński.
Sekretarz Obrad Radny Jarosław Falkowski odczytał projekt uchwały.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie do radnych
w kwestii pytań w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych, 15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 12 b
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie do radnych
w kwestii pytań w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Kolejno Sekretarz Obrad Radny Jarosław Falkowski odczytał projekt uchwały.
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Przewodnicząca Rady Powiatu
jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych, 15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 12 c
Pani Radna Maria Wiśniewska skierowała pytanie do radnych w kwestii pytań
w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad
Radnego Jarosława Falkowskiego o odczytanie projektu uchwały.
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Przewodnicząca Rady Powiatu
jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych, 15 głosowało „ZA”.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na rok 2015 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12 d
Przewodnicząca Rady skierowała kolejno pytanie do radnych w kwestii pytań
w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad
Radnego Jarosława Falkowskiego o odczytanie projektu uchwały.
Kolejno Przewodnicząca Rady jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania
przez Radnych Powiatu głosu w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych, 15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie zasad udzielania
jednorazowych stypendiów dla uczniów została podjęta jednogłośnie.
Ad. 12 e
Przewodnicząca Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
do przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Sekretarz Obrad Radny Jarosław Falkowski odczytał kolejny projekt
uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie. Na 15 radnych obecnych,
15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy stałych
komisji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2015 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 12 f
Pani Radna Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania głosu
w temacie przedłożonego projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad Radnego
Jarosława Falkowskiego o odczytanie projektu uchwały w tym zakresie.
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Kolejno Przewodnicząca Maria Wiśniewska ponownie skierowała pytanie w kwestii
chęci zgłaszania pytań w zakresie projektu uchwał.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie. Na 15 radnych obecnych,
15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie.
Ad. 13
W przedmiotowym punkcie głosu nie zabrano.
Ad. 14
Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, o godzinie
16.20, Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zamknęła VIII sesję Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon

Przewodnicząca Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
Maria Wiśniewska
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