Protokół nr XI/2015
z obrad XI sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 23 kwietnia 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

Ad. 1
O godzinie 15.00 XI sesję Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
otworzył Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Szlejer. W pierwszej kolejności powitał
przybyłych na sesję Radnych Powiatu, Pana Starostę Andrzeja Okrucińskiego, Pana
Wicestarostę Franciszka Gutowskiego, członków Zarządu, kierowników i dyrektorów
jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji oraz służb, a także kierowników wydziałów
Starostwa Powiatowego. Wiceprzewodniczący Rady powitał również Skarbnik Powiatu Panią
Małgorzatę Chojnacką, kolejno zaproszonych gości, a wśród nich Panią Jolantę Wypych –
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, a także lokalne media.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szlejer stwierdził, że na ogólną liczbę 17 radnych, w sesji
uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Po upływie 5 minut od rozpoczęcia sesji Rady Powiatu dotarł Pan Radny Marian
Wrzesiński. Wobec powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Nieobecni radni: Pani Maria Wiśniewska, Pan Jacek Boluk – Sobolewski, Pan Jarosław
Falkowski oraz Pan Filip Szreter.
Ad. 3
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer skierował 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 XI sesji.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Wybór Sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z X 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. Informacja w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2014.
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10. Ocena zasobów społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2014.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014,
c) w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GolubiuDobrzyniu,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie
golubsko-dobrzyńskim,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
13. Odpowiedź na interpelację zgłoszoną podczas IX sesji Rady Powiatu.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zakończenie.
Ad. 4
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer w przedmiotowym punkcie
zaproponował, aby funkcję Sekretarza Obrad XI sesji Rady Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego objęła Pani Radna Aleksandra Szałwińska.
Radna wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków sekretarza. Następnie wybór ten został
poddany pod głosowanie oraz przyjęty jednogłośnie, przy 13 – osobowym składzie Rady.
Kolejno Pan Radny Sławomir Szlejer zaprosił Radną Aleksandrę Szałwińską do stołu
prezydialnego.
Ad. 5
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer zaproponował,
aby protokół z X sesji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego tradycyjnie poddać
pod głosowanie bez uprzedniego jego odczytywania. Zwrócił się wobec czego z zapytaniem,
czy ktoś z Państwa Radnych ma inne propozycje w tej kwestii.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie
w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji bez odczytywania.
Przedmiotowy protokół został przyjęty większością głosów bez odczytywania,
przy 12 głosach „ZA” oraz jednym głosie „WSTRZYMUJĄCYM SIĘ” (Pan Radny Wojciech
Kwiatkowski).
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.
W przedmiotowym punkcie Starosta w pierwszej kolejności odczytał list gratulacyjny,
wystosowany przez władze samorządu powiatowego do Pani Haliny Dąbrowskiej – Dyrektor
Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Starosta skierował słowa uznania
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i serdeczne gratulacje w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim
nagrody Ministra Gospodarki za promowanie dobrych praktyk w rozwoju szkolnictwa
zawodowego. Jak podkreślił Pan Andrzej Okruciński, przedmiotowa nagroda potwierdza,
iż podejmowane przez szkołę działania i inicjatywy mają znaczący wpływ na podnoszenie
jakości kształcenia zawodowego. Kolejno Starosta złożył na ręce Pani Dyrektor bukiet
kwiatów, a na sali rozległy się brawa.
W odniesieniu do powyższego o możliwość zabrania głosu poprosiła Pani Halina
Dąbrowska, która poinformowała, że otrzymaną nagrodę chciałaby dedykować zarówno
uczniom Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorski, jak również radnym powiatu obecnej
i ubiegłej kadencji na czele z obecnym Starostą Panem Andrzejem Okrucińskim oraz Starostą
ubiegłej kadencji – Panem Wojciechem Kwiatkowskim. Jak poinformowała Pani Dyrektor,
dzięki wyrozumiałości ww. osób w okresie, kiedy to szkolnictwo zawodowe stało
się nieatrakcyjne, podejmowane były jednakże działania nastawione na rozwój szkoły. Dzięki
powyższemu w chwili obecnej Zespół Szkół stał się placówką konkurencyjną.
Kolejno głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer, który
poinformował, że w dniu dzisiejszym obchodzimy imieniny Wojciecha. Korzystając wobec
powyższego z okazji w imieniu Radnych Powiatu Wiceprzewodniczący złożył bukiet kwiatów
na ręce Pana Radnego Wojciecha Kwiatkowskiego.
Pan Radny Wojciech Kwiatkowski podziękował za złożone przez Radnych życzenia
oraz otrzymane kwiaty.
W dalszej części przedmiotowego punktu Starosta Andrzej Okruciński odniósł
się do kwestii prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że wspólnie
z Panem Wicestarostą odbył spotkanie w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
w Bydgoszczy w temacie określenia potrzeb świadczonych usług medycznych przez Szpital
Powiatowy w Golubiu – Dobrzyniu.
Jak poinformował Pan Starosta, Prezes Szpitala Powiatowego przedstawił program
naprawczy, dotyczący zmniejszenia wysokości zadłużenia, co w chwili obecnej jest
przedmiotem analizy Zarządu Powiatu.
Starosta Golubsko –Dobrzyński przekazał również, iż po omówieniu wyników audytu
funkcjonalnego Zarząd Powiatu rozpoczął pracę nad reorganizacją struktury organizacyjnej
Starostwa Powiatowego, a także nad reorganizacją Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu
w Golubiu – Dobrzyniu. Dodał, ze w dniu 15 kwietnia br. rozwiązano stosunek pracy
z Dyrektorem Zakładu Dróg i Transportu Panem Marcinem Jabłońskim, powołując
jednocześnie Pana Mariusza Trojanowskiego na funkcję pełniącego obowiązki dyrektora
ww. jednostki.
Pan Andrzej Okruciński poinformował również, że w dniu 10 kwietnia odbyły
się obchody V rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Pan Starosta w punkcie tym poinformował kolejno, że wszystkie projekty uchwał
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu.
Kończąc swoje sprawozdanie Pan Starosta odniósł się jeszcze do kwestii realizacji
uchwał Rady Powiatu, podjętych podczas IX sesji Rady Powiatu. Przekazał zebranym,
że w okresie sprawozdawczym podjętych zostało łącznie 11 uchwał, które zostały
już wykonane oraz w ustawowym terminie przesłane Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
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Ad. 7
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer w przedmiotowym punkcie
poprosił o zabranie głosu Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu,
celem przedłożenia sprawozdania z działalności komisji.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, informując, że Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie,
zwołane na dzień 22 kwietnia br. Jak poinformował Pan Przewodniczący, Komisja w ramach
zwołanego posiedzenia dokonała kontroli rozliczenia dotacji otrzymanych od Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego w roku 2014 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej. Nadmienił, iż członkowie Komisji kontrolowali również realizację Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Jak poinformował Pan Radny Zwoliński, w ww. przypadkach Komisja nie stwierdziła
nieprawidłowości.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pan Radny Janusz Cybulski, który poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym
nie obradowała.
W dalszej części posiedzenia głos zabrała Pani Aleksandra Szałwińska –
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Rozwoju, która poinformowała zebranych,
że Komisja obradowała na jednym posiedzeniu, w dniu 21 kwietnia br. Jak przekazała Pani
Radna, Komisja zapoznała się z działalnością Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego
Starostwa Powiatowego, a także gospodarką nieruchomościami w latach 2010 – 2014. Dodał,
iż Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej
sesji.
Kolejno sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki, w imieniu
nieobecnego Przewodniczącego Pana Radnego Jarosława Falkowskiego, przedstawił członek
Komisji Radny Roman Mirowski. Poinformowała zebranych, iż Komisja Zdrowia, Sportu
i Turystyki w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie, w dniu 20 kwietnia.
Nadmienił, że w posiedzeniu uczestniczyło dwóch członków Komisji, dlatego też w związku
z brakiem wymaganego quorum Komisja nie opiniowała przedłożonej zgodnie z właściwością
dokumentacji.
Pan Radny Roman Mirowski oznajmił, że w ramach zwołanego posiedzenia zapoznano
się z informacją w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Golubsko –
Dobrzyńskim za rok 2014. Stosowne sprawozdanie przedstawiła Pani Małgorzata
Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.
Pan Radny nadmienił ponadto, iż zgodnie z przyjętym planem pracy, członkowie
Komisji zapoznali się również ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, które przedstawiła Pani Monika Ciechanowska – pracownik
merytoryczny Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
Jak przekazał Radny Roman Mirowski, w drugiej części posiedzenia uczestniczył
Pan Janusz Surmacewicz – mieszkaniec Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, który przedstawił
Komisji idee rozwoju turystyki w regionie we współpracy lokalnych samorządów.
Kolejno głos zabrał Pan Radny Zbigniew Winiarski, który poinformował, że Komisja
Oświaty i Kultury obradowała w okresie sprawozdawczym łącznie na dwóch posiedzeniach,
odpowiednio w dniu 9 oraz 16 kwietnia br. Nadmienił, iż posiedzenia odbyły się z udziałem
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dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko–
Dobrzyński.
Pan Winiarski przekazał zebranym, że zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji
tematem posiedzenia było omówienie potrzeb edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych,
w oparciu o analizę wyników przeprowadzonej ankiety.
Jak poinformował Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Pan Zbigniew Winiarski,
podczas drugiego posiedzenia dyrektorzy szkół przedstawili wnioski odnośnie organizacji
kształcenia.
Jako ostatni sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej
i Samorządowej – Pan Radny Roman Mirowski. Poinformował zebranych, iż w okresie
sprawozdawczym Komisja obradowała na jednym posiedzeniu, zwołanym na dzień
22 kwietnia br.
Pan Radny przekazał, że zgodnie z przyjętym planem pracy Komisja zapoznała
się z informacją Skarbnik Powiatu w zakresie realizacji wydatków i dochodów, przedstawionej
na podstawie sprawozdań przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ponadto
członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał, będącymi przedmiotem dzisiejszej sesji
Rady Powiatu, opiniując pozytywnie projekt zmiany budżetu Powiatu.
Ad. 8
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer skierował pytanie w kwestii
chęci składania przez radnych oraz osoby zaproszone interpelacji i zapytań.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Wojciech Kwiatkowski, który odniósł
się do przedstawionej informacji w zakresie odwołania z funkcji Dyrektora Powiatowego
Zakładu Dróg i Transportu Pana Marcina Jabłońskiego.
Jak podkreślił Pan Radny, w jego ocenie ta wstrząsająca decyzja została podjęta zbyt
wcześnie. Zauważył, iż przedmiotowa decyzja została podjęta w oparciu o wyniki tzw. „bilansu
otwarcia”, który w jego ocenie nie stroni od błędów w innych dziedzinach.
Pozostając w temacie ww. raportu Pan Radny Kwiatkowski poprosił o udzielenie
informacji w temacie zakresu tegoż zlecenia, a także wskazania osób, które upoważnione były
do odbioru przedmiotowego dokumentu. Podkreślił, iż dogłębna analiza raportu uwidacznia
wiele nieprawidłowości.
Pan Radny Kwiatkowski dopytał kolejno, czy zlecenie przedmiotowego audytu objęte
było jednym zamówieniem zarówno dla Starostwa Powiatowego, jak i jednostek
organizacyjnych Powiatu wraz ze szpitalem powiatowym, czy też były to zamówienia odrębne
dla każdego podmiotu.
Pan Radny Wojciech Kwiatkowski zauważył, iż w przedstawionym przez Starostę
Powiatu sprawozdaniu nie została uwzględniona informacja o podjętej próbie odwołania
Sekretarza Powiatu, który, jak przypomniał, pełni również funkcję Radnego Miasta Golubia –
Dobrzynia.
Radny Wojciech Kwiatkowski przypomniał, iż w ww. przypadku niezbędna jest wobec
powyższego zgoda Rady Miejskiej na rozwiązanie stosunku pracy. Nadmienił, iż z informacji,
które posiada, radni miejscy podczas dzisiejszej sesji nie wyrazili w przedmiotowej sprawie
wymaganej prawem zgody. Biorąc po uwagę powyższe Pan Radny Kwiatkowski dopytał
o dalsze kroki Zarządu Powiatu w tej sprawie.
W dalszej części spotkania Pan Wojciech Kwiatkowski poprosił o udzielenie informacji
w kwestii ewentualnego wzrostu kosztów w związku z wprowadzeniem przez Zarząd Powiatu
zmiany formuły zarzadzania Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Wielgiem.
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Kolejne pytanie Pan Radny Wojciech Kwiatkowski skierował do Wicestarosty
Golubsko – Dobrzyńskiego – Pana Franciszka Gutowskiego, prosząc o udzielenie informacji
w zakresie wyników postępowania w sprawie podsłuchów zainstalowanych w gabinecie Pana
Wicestarosty.
Pan Radny Kwiatkowski w dalszej części ponownie odniósł się do wyników audytu,
poruszając temat oceny funkcjonowania brygady remontowej, działającej w Starostwie
Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu. W ocenie Pana Radnego, audytorzy bardzo
powierzchownie ocenili pracę ww. brygady, zapominając m. in. o pracach związanych
z utworzeniem Domu Dziecka. Jak podkreślił Pan Radny, w jego ocenie brygada remontowa
wykonała wiele inwestycji, których koszt dzięki powyższemu został znacznie zniwelowany.
Radny Wojciech Kwiatkowski poruszył następnie kwestię rozwiązania stosunku pracy
z gońcem Starostwa Powiatowego w związku z likwidacją ww. etatu. Biorąc pod uwagę
powyższe Pan Radny poprosił o udzielenie informacji w zakresie uzyskania realnych
oszczędności z tego tytułu. Podkreślił, iż dla wielu ludzi taka praca stanowi podstawowe źródło
utrzymania i jej utrata stanowi życiowy dramat.
Kolejno Pan Radny Kwiatkowski poprosił o przedstawienie przesłanek, które wpłynęły
na podjęcie decyzji o rezygnacji z organizacji w roku bieżącym targów edukacyjnych. Dopytał,
czy przedmiotowa decyzja konsultowana była z dyrektorami poszczególnych jednostek
oświatowych Powiatu.
Radny Kwiatkowski zwrócił się kolejno z wnioskiem o wskazanie osoby, która była
inicjatorem podjęcia decyzji w zakresie wystąpienia o stwierdzenie nieważności uchwały
Zarządu Powiatu w sprawie powołania Pana Jarosława Kalińskiego na funkcję Dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu.
Ostatnią kwestią poruszoną przez Pana Radnego Kwiatkowskiego była sprawa
zwolnienia Mecenasa Redeckiego. Radny poprosił o udzielenie informacji odnośnie
wadliwości wypowiedzenia stosunku pracy, co miało zaskutkować złożonym przez Mecenasa
pozwem oraz koniecznością wypłaty odszkodowania. Biorąc pod uwagę powyższe
Pan Kwiatkowski dopytał o wysokość tegoż odszkodowania.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer poprosił Starostę
Andrzeja Okrucińskiego i udzielenie odpowiedzi na wysunięte w przedmiotowym punkcie
pytania.
Starosta Golubsko – Dobrzyński w pierwszej kolejności poinformował,
iż nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu w Golubiu –
Dobrzyniu wskazały wyniki przeprowadzonego audytu. Nadmienił, iż gro nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Zakładu wskazali również radcy prawni Urzędu.
W tym punkcie głos zabrał Wicestarosta Powiatu, który podkreślił, iż katalog przesłanek
przemawiających za rozwiązaniem stosunku pracy z Dyrektorem Jabłońskim został
umieszczony w uzasadnieniu do uchwały Zarządu Powiatu w tym zakresie. Jak podkreślił
Pan Franciszek Gutowski, podstawową przesłanką podjęcia decyzji był fakt braku posiadania
przez Dyrektora upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania oświadczeń woli. Ponadto
do chwili obecnej brak jest informacji w zakresie wysokości zobowiązań wymagalnych
w stosunku do wykonawców inwestycji drogowych. Pan Wicestarosta, iż szacunkowa kwota
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w tym zakresie oscyluje w wysokości 700.000,00 zł. Jak poinformował Pan Franciszek
Gutowski, powyższe wpływa na fakt, iż firmy, które wykonywały roboty dodatkowe, zmuszone
są występować na drogę sądową, celem uzyskania należytego wynagrodzenia. Kończąc
swoją wypowiedź Pan Wicestarosta nadmienił, iż występuje możliwość udostępnienia
ww. uzasadnienia w chwili obecnej.
Głos zabrał Pan Radny Wojciech Kwiatkowski, który skierował pytanie w kwestii
niepodważalności tychże zarzutów.
Pan Wicestarosta podkreślił, iż zarzuty, które kierowane są w kierunku osoby byłego
Dyrektora Zakładu Dróg i Transportu są bardzo twarde.
Kolejno głos zabrał Pan Starosta Andrzej Okruciński, który odnosząc się do kwestii
podjętych działań w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Sekretarzem Powiatu,
poinformował, iż Zarząd Powiatu nie dysponuje jeszcze odpowiedzią Rady Miasta Golubia –
Dobrzynia. Biorąc pod uwagę powyższe Starosta poinformował, że podjęcie kolejnych kroków
będzie uzależnione od treści uzasadnienia decyzji ww. Rady Miasta.
Starosta Golubsko – Dobrzyński przekazał kolejno, iż faktem jest rozwiązanie stosunku
pracy z gońcem Starostwa Powiatowego. Jak wyjaśnił Pan Starosta, zgodnie z wynikami audytu
koszty związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzeń znacznie przekraczały
koszty obsługi wysyłki korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym miejscu
Starosta podkreślił, iż rozumie jednakże, iż utrata pracy jest tragedią dla każdej osoby dotkniętej
taką sytuacją.
W dalszej części Starosta Andrzej Okruciński odniósł się do sprawy rozwiązania
stosunku pracy z Mecenasem Markiem Redeckim. Poinformował, iż Pan Mecenas punktualnie
zjawiał się w pracy tylko przez pierwszy tydzień, nie znajdując ponadto czasu na wykonywanie
powierzonych zadań. Pan Starosta nadmienił, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
bez formy dyscyplinarnej, aby nie szkodzić Panu Mecenasowi w dalszej karierze. Pan Starosta
nadmienił, iż przyjęta forma rozwiązania stosunku pracy dała Panu Redeckiemu możliwość
wystąpienia na drogę sądową, z której skorzystał. Powiat, celem zawarcia ugody, przystał
na propozycję wypłaty odszkodowania w kwocie 10.000,00 zł.
Pan Andrzej Okruciński poinformował kolejno, iż w najbliższych miesiącach pięciorgu
pracownikom ekipy remontowej kończą się umowy o pracę. Jak wyjaśnił Pan Starosta, Zarząd
Powiatu podjął wobec powyższego decyzję o nieprzedłużaniu ww. umów, co wiązało się będzie
z uzyskaniem realnych oszczędności.
Pan Starosta poruszył następnie kwestię kosztów administracyjnych związanych
z prowadzeniem Domu Dziecka w Wielgiem, informując, iż odpowiedź w przedmiotowej
sprawie zostanie udzielona Panu Radnemu na piśmie.
Starosta Andrzej Okruciński poinformował kolejno, iż decyzję w zakresie legalności
uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Kalińskiego na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 w Golubiu – Dobrzyniu podjęli wszyscy członkowie Zarządu Powiatu.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał Pan Franciszek Gutowski informując,
iż w raporcie konieczne było wyłączenie jawności niektórych kwestii związanych
z funkcjonowaniem szpitala powiatowego, co wiązało się m. in. z ochroną tajemnicy
przedsiębiorstwa. Nadmienił, iż raport został odebrany na podstawie protokołu. Dodał,
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iż w przypadku zarzutów co do wyników audytu wszelkie uwagi prosi składać na piśmie, celem
ich rozpatrzenia.
Będąc przy głosie Pan Wicestarosta odniósł się do kwestii podsłuchu, informując,
iż postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, z uwagi na brak możliwości namierzenia osób
z tym związanych. Jak podkreślił Pan Franciszek Gutowski, z chwilą ujawnienia tegoż
podsłuchu Zarząd zobligowany był do poinformowania o tym fakcie policji. Pan Wicestarosta
wyjaśnił zebranym, że demontaż podsłuchu uniemożliwił namierzenie miejsca odbierania
sygnału.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Wojciech Kwiatkowski, który
skierował pytanie do Skarbnik Powiatu odnośnie wskazanej w wynikach audytu kwestii
wygenerowania w roku 2014 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Golubiu –
Dobrzyniu ponad 400.000,00 zł straty.
Pani Małgorzata Chojnacka poinformowała, że w tym miejscu wkradł się błąd, poprzez
złe zaliczenie kwoty wydatków.
Kolejno głos ponownie zabrał Wicestarosta Franciszek Gutowski, który poinformował,
iż Zarząd Powiatu rozważał organizację targów edukacyjnych. Wyjaśnił, iż zgodnie z podjętą
decyzją odstąpiono od ww. pomysłu na rzecz skoncentrowania działań promocyjnych
w poszczególnych placówkach oświatowych. Jak wyjaśnił Pan Wicestarosta, Dyrektorzy
jednostek nastawieni są na wizyty w poszczególnych szkołach gimnazjalnych i bezpośrednie
przedstawianie oferty edukacyjnej szkoły.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Janusz Cybulski, który zwrócił
się z wnioskiem przedstawienie harmonogramu pozimowego utrzymania dróg. Dopytał,
czy schemat remontów dróg oparty będzie na podziale na poszczególne gminy, czy też innym
założeniu.
Odpowiedzi udzielił Pan Franciszek Gutowski, informując, iż po dokonaniu objazdu
dróg powiatowych p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu Pan Mariusz
Trojanowski określił grafik remontów dróg w oparciu o kryterium największych potrzeb.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Jarosław Molendowski, który odniósł
się do kwestii szeroko poruszanej w ostatnich dniach sprawy chodnika w miejscowości Wielkie
Rychnowo. W miejscu tym Pan Radny poprosił o omówienie tej kwestii.
Pan Starosta poinformował, iż Komisja Infrastruktury i Drogownictwa Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim dokonała objazdu drogowej infrastruktury powiatowej.
W konsekwencji powyższego na ręce Zarządu Powiatu wpłynęło pismo Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie z uwagami odnośnie chodników powiatowych.
Jak przekazał Pan Andrzej Okruciński, uwzględniając wysunięte w piśmie argumenty,
po ukończeniu pozimowej naprawy dróg, Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu –
Dobrzyniu skoncentruje się na pracach naprawczych ww. infrastruktury.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer skierował pytanie w kwestii
chęci zadawania dodatkowych pytań.
Pytań nie zgłoszono.
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Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer
zarządził 15-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady XI sesji Rady Powiatu
V kadencji, przechodząc do punktu 9 porządku obrad.
Ad. 9
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szlejer poinformował, że zgodnie z porządkiem
obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu w przedmiotowym punkcie przedstawiona zostanie
informacja w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2014. Nadmienił, iż szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie
zostało załączone Państwu radnym w materiałach na dzisiejszą sesję. Kolejno Pan Radny
Szlejer poprosił o zabranie głosu przez Panią Małgorzatę Badźmirowską – Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.
Ze szczegółowym sprawozdaniem w tym zakresie zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Ad. 10
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o ponowne zabranie głosu przez Panią
Małgorzatę Badźmirowską, celem omówienia oceny zasobów społecznych w Powiecie
Golubsko-Dobrzyńskim.
Ze szczegółowym sprawozdaniem w tym zakresie zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Ad. 11
W przedmiotowym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer
poinformował, iż sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2014 zostało przedłożone Państwu Radnym
w materiałach dzisiejszej sesji. Kolejno poprosił Panią Monikę Ciechanowską – pracownika
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych o przedstawienie stosownego sprawozdania.
Ze szczegółowym sprawozdaniem w tym zakresie zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Ad. 12 a
Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Szlejer poinformował, że projekt uchwały
zmieniającej budżet na rok 2015 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową
i Samorządową. Kolejno Radny poprosił Skarbnik Powiatu o omówienie najistotniejszych
zmian w projekcie budżetu.
Skarbnik Małgorzata Chojnacka przekazała, że przedłożona zmiana budżetu zakłada
zwiększenie dochodów o kwotę 53.150,00 zł, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzenie w Golubiu – Dobrzyniu programu PFRON pt. „Aktywny Samorząd”.
Odnosząc się do kwestii proponowanych wydatków Pani Skarbnik poinformowała,
że w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 201.116,00 zł z przeznaczeniem na opłatę
adiacencką na rzecz gminy Kowalewo Pomorskie. Jak wyjaśniła Pani Chojnacka, naliczenie
9

ww. opłaty wiąże się z przekształceniem działki rolnej na działki budowlane, co zgodnie
z opinią rzeczoznawców spowodowało wzrost wartości nieruchomości.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Wojciech Kwiatkowski, który
podkreślił, iż w jego przekonaniu sam podział działki automatycznie nie musi zwiększyć
wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę powyższe Pan Radny nadmienił, iż Powiat
powinien wykonać kontroperat szacunkowy ww. nieruchomości i od tej wyceny uiścić
wymaganą opłatę adiacencką.
Głos zabrał Pan Wicestarosta, który przekazał, że zgodnie z przepisami prawa
w przypadku wzrostu wartości nieruchomości przewidziane są dwie opłaty, tj. wspomniana
opłata adiacencka oraz, w przypadku sprzedaży nieruchomości, opłata planistyczna.
Pan Franciszek Gutowski nadmienił, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kowalewo Pomorskie
opłata adiacencka naliczana jest w formie decyzji w wysokości 30% wartości wzrostu
nieruchomości. Jak dodał Pan Wicestarosta, decyzja w przedmiotowej sprawie z uwagi na bieg
terminów już się uprawomocniła, dlatego też Powiat nie ma możliwości zmiany wysokości
tej opłaty.
Sekretarz Obrad Radna Aleksandra Szałwińska odczytała kolejno projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie do radnych w kwestii
dodatkowych pytań w przedmiocie projektu uchwały.
Głos ponownie zabrał Wicestarosta Franciszek Gutowski, który poinformował,
że zgodnie z przepisami prawa opłata adiacencka naliczana jest na skutek podziału
nieruchomości, która wiążące się ze wzrostem jej wartości, natomiast tzw. „renta planistyczna”
uiszczana jest z chwila sprzedaży nieruchomości po jej podziale.
Jak poinformował Wicestarosta Gutowski, w pierwotnym zamyśle Zarząd Powiatu
rozważał możliwość przekazania w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej jednej
z wygospodarowanych działek. Nadmienił, iż po dokonaniu analizy finansowej odstąpiono
jednakże od ww. pomysłu.
Kolejno głos ponownie zabrał Pan Wojciech Kwiatkowski, który poinformował,
iż naliczona kwota opłaty adiacenckiej jest bardzo wysoka. Nadmienił, iż Powiat
nie wnioskował o podział tejże nieruchomości. Jak wyjaśnił, powyższe zmiany zostały
wprowadzone przez gminę Kowalewo Pomorskie w ramach opracowywania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Wojciecha Kwiatkowskiego, Wicestarosta
Golubsko – Dobrzyński skierował pytanie w kwestii braku wyrażenia na odpowiednim etapie
sprzeciwu ówczesnego Zarządu Powiatu. Podkreślił, iż w chwili obecnej decyzja
administracyjna w przedmiotowej sprawie stała się prawomocna, a tym samym wykonalna.
Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Na 13 radnych obecnych,
9 głosowało „ZA”, 3 radnych głosowało „PRZECIW” (Pan Radny Wojciech Kwiatkowski,
Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pan Radny Jarosław Molendowski) oraz 1 Radna wstrzymał
się od głosu (Pani Aleksandra Szałwińska).
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer stwierdził, że uchwała
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok została podjęta większością głosów.
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Ad. 12 b
Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Szlejer poinformował, że projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2014 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Rewizyjną. Kolejno Pan Radny skierował zapytanie do radnych w kwestii pytań w przedmiocie
projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Kolejno Sekretarz Obrad Radna Aleksandra Szałwińska odczytała projekt uchwały.
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu jeszcze raz skierował pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.
Na 13 radnych obecnych, 13 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer stwierdził, że uchwała
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2014 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 12 c
Pan Radny Sławomir Szlejer skierował zapytanie do radnych w kwestii pytań
w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad
Radną Aleksandrę Szałwińską o odczytanie projektu uchwały.
W tym momencie salę obrad opuścił Pan Radny Roman Mirowski, wobec powyższego
w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu jeszcze raz skierował pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Pan Radny Sławomir Szlejer poddał
projekt pod głosowanie. Na 12 radnych obecnych, 12 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer stwierdził, że uchwała
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu
została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 12 d
Pan Radny Sławomir Szlejer skierował zapytanie do radnych w kwestii pytań
w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad
Radną Aleksandrę Szałwińską o odczytanie projektu uchwały.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady jeszcze raz skierował pytanie w kwestii chęci
zabrania przez Radnych Powiatu głosu w przedmiocie projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.
Na 12 radnych obecnych, 12 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Szlejer stwierdził, że uchwała
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz
sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie golubskodobrzyńskim została podjęta jednogłośnie.
W tym momencie na salę obrad powrócił Pan Radny Roman Mirowski, wobec
powyższego w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Ad. 12 e
Wiceprzewodniczący Sławomir Szlejer skierował zapytanie w kwestii chęci zgłaszania
pytań do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Sekretarz Obrad Pani Radna Aleksandra Szałwińska odczytała
projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Na 13 radnych obecnych,
13 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Sławomir Szlejer stwierdził, że uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Golubiu-Dobrzyniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. 13
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Pan Andrzej Okruciński – Starosta Golubsko –
Dobrzyński, który poinformował, że odpowiedź na interpelację Pana Radnego Tomasza
Zwolińskiego została przedłożona Panu Radnemu na piśmie. Biorąc pod uwagę powyższe,
Pan Starosta skierował pytanie do radnego w kwestii jej odczytania na forum Rady Powiatu.
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Pan Radny poinformował, iż nie wyraża potrzeby odczytania ww. informacji.
Ad. 14
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Jarosław Molendowski, który odniósł
się do udzielonej odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Tomasza Zwolińskiego
w przedmiocie dróg powiatowych. Jak zauważył, zgodnie z przedstawioną na piśmie
informacją w okresie objętym analizą koszt modernizacji ww. dróg na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie stanowił nieco ponad 12% ogólnie wydatkowanej przez Powiat kwoty
pieniężnej.
W tym miejscu Pan Radny Jarosław Molendowski stwierdził, iż rozumie, że Zarząd
Powiatu będzie w chwili obecnej w sposób szczególny wspierał inwestycje drogowe właśnie
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
Kolejno głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Radny Sławomir Szlejer,
który przypomniał Państwu Radnym, iż w dniu 30 kwietnia mija termin składania oświadczeń
majątkowych. Biorąc pod wzgląd powyższe Wiceprzewodniczący poprosił o składanie
stosownych dokumentów w biurze Rady Powiatu.
W punkcie tym nikt więcej głosu nie zabrał.
Ad. 15
Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, o godzinie
17.00, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Radny Sławomir Szlejer zamknął XI sesję
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
/-/ Sławomir Szlejer
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