Protokół nr XXII/2015
z obrad XXII sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Ad. 1
O godzinie 15.00 XXII sesję Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca powitała przybyłych na sesję Radnych Rady
Powiatu, Starostę Pana Andrzeja Okrucińskiego, Wicestarostę Pana Franciszka Gutowskiego,
członków Zarządu Powiatu, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu,
inspekcji oraz służb, a także kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Kolejno
Pani Przewodnicząca powitała Skarbnik Powiatu Panią Małgorzatę Chojnacką, Sekretarza
Powiatu Panią Katarzynę Orłowską, Radcę Prawnego Urzędu Panią Ewę Masternak, a także
zaproszonych gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu
Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż na ogólną liczbę 17 radnych w sesji uczestniczy
14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.
Nieobecni radni: Pan
oraz Pan Sławomir Szlejer.

Jarosław

Falkowski,

Pan

Jarosław

Molendowski

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie do Radnych Powiatu
w kwestii chęci zgłaszania wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
Wniosku w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIX, XX oraz XXI sesji Rady Powiatu.
6. 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 Geodety Powiatowego z realizacji zadań z zakresu geodezji,
kartografii i gospodarki nieruchomościami.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
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a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok,
b) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2016,
c)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
na rok 2016.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska, przechodząc do kolejnego punktu obrad,
zaproponowała, aby funkcję Sekretarza Obrad XXII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego objął Pan Radny Janusz Cybulski.
Radny wyraził zgodę na pełnienie obowiązków sekretarza. W związku z powyższym
wybór sekretarza został poddany pod głosowanie oraz przyjęty jednogłośnie, przy
14 - osobowym składzie Rady.
Przewodnicząca Rady Powiatu zaprosiła wobec powyższego Pana Radnego Janusza
Cybulskiego do stołu prezydialnego.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała w przedmiotowym punkcie,
aby protokoły z XIX, XX oraz XXI sesji Rady Powiatu poddać pod głosowanie
bez uprzedniego 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 protokołów z XIX, XX oraz XXI sesji bez odczytywania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. protokoły został przyjęte jednogłośnie
bez odczytywania przy 14 – 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
Lidię Matczak. Z treścią przedmiotowych sprawozdań zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Starosta Golubsko-Dobrzyński w pierwszej kolejności odniósł się do kwestii wykonania
uchwał Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, podjętych w okresie sprawozdawczym.
Jak poinformował Pan Andrzej Okruciński, w okresie sprawozdawczym podjęto łącznie
dziewięć uchwał, z których to w trakcie realizacji pozostaje uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z Gminą Miasto Golub – Dobrzyń porozumienia w sprawie powierzenia
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu –
Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.
Jak nadmienił Pan Starosta pozostałe uchwały zostały zrealizowane i w ustawowym
terminie przesłane do organów nadzoru, tj. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Kolejno Starosta Golubsko – Dobrzyński przekazał, iż zgodnie z właściwością Zarząd
Powiatu opiniował projekty uchwał, będące przedmiotem dzisiejszej sesji.
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Ponadto Starosta Andrzej Okruciński omówił kalendarz wydarzeń oraz uroczystości
w których uczestniczył w okresie sprawozdawczym. Jak poinformował, miał przyjemność
wciąć udział w:
- okolicznościowej wieczornicy z okazji 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, która
odbyła się w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim,
- spotkaniach wigilijnych, które miały miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wielgiem, Domu Pomocy
Społecznej w Golubiu – Dobrzyniu oraz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu –
Dobrzyniu,
- Kujawsko – Pomorskim spotkaniu opłatkowym, które miało miejsce w Centrum Kultury
w Dworze Artusa w Toruniu,
- spotkaniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Żninie.
Ad. 7
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu,
Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu.
Jako pierwszy sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił
Pan Tomasz Zwoliński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przekazał, iż Komisja
Rewizyjna odbyła wspólne posiedzenie wraz z Komisją Budżetową i Samorządową w dniu
17 grudnia br. Poinformował zebranych, iż w toku prac Komisja zapoznała się z bieżącą
sytuacją szpitala oraz realizacją programu dostosowawczego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Ponadto dodał, że Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu
za III kwartał br. oraz realizacją spłat i zobowiązań kredytowych Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego. Pan Tomasz Zwoliński nadmienił również, iż Komisja wypracowała i przyjęła
plan pracy na rok 2016.
Kolejno sprawozdanie przedstawił Pan Janusz Cybulski – Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W pierwszej kolejności przekazał, iż członkowie Komisji
zapoznali się z informacją o dokonanych inwestycjach na terenie Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego. Ponadto dodał, że podczas wspólnej Wigilii z przedstawicielami Izby
Rolniczej, Komisja zapoznała się z działalnością Powiatowej Izby Rolniczej w Golubiu –
Dobrzyniu. Przewodniczący Komisji poinformował również, że w toku prac Komisja
wypracowała i przyjęła plan pracy na 2016 rok.
W dalszej części sprawozdanie przedstawiła Pani Aleksandra Szałwińska –
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Rozwoju. Poinformowała, że podczas posiedzenia
w dniu 16 grudnia br. Komisja zapoznała się z informacją w zakresie przygotowania
do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Ponadto dodała, że Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych przedstawił informację o zrealizowanych zadaniach w zakresie infrastruktury
drogowej w roku 2015. Przewodnicząca Komisji nadmieniła również, że członkowie Komisji
zaznajomili się z informacją Kierownika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Starostwa
Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu o wykorzystanych środkach unijnych przez Powiat
Golubsko – Dobrzyński w roku 2015 oraz o planowanych inwestycjach w roku 2016. Ponadto
dodała, że w toku prac Komisja wypracowała i przyjęła plan pracy na rok 2016.
Następnie sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Sportu i Turystki przedstawił
Pan Roman Mirowski. Przekazał, że Komisja w dniu 18 grudnia br. odbyła wyjazdowe
posiedzenie w Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu – Dobrzyniu. Poinformował,
iż podczas przedmiotowego posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją o zabezpieczeniu
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ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego w roku 2015.
Ponadto dodał, że Prezes Pan Michał Kamiński przedstawił efekty remontu oddziałów szpitala
oraz plany dalszej modernizacji.
Kolejno Pan Zbigniew Winiarski przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Oświaty
i Kultury. Przekazał, iż Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie w dniu
14 grudnia br. Poinformował, iż w toku prac Komisja przeanalizowała potrzeby szkół na rok
2016 oraz zapoznała się z działalnością szkół i placówek w roku 2015. Przewodniczący Komisji
nadmienił również, iż na przedmiotowym posiedzeniu Komisja podsumowała swoją
działalność za rok 2015.
Jako ostatni sprawozdanie przedstawił Pan Roman Mirowski – Przewodniczący
Komisji Budżetowej i Samorządowej. W pierwszej kolejności przekazał, iż Komisja w okresie
sprawozdawczym obradowała w dniu 10 grudnia br., 17 grudnia br. oraz 30 grudnia br.
Poinformował, że podczas ww. posiedzeń Komisja zapoznała się i opiniowała projekty uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
Ponadto dodał, że w dniu 17 grudnia br., Komisja odbyła wspólne posiedzenie
z Komisją Rewizyjną w celu zapoznania się z sytuacja finansową szpitala oraz realizacją
programu dostosowawczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nadmienił
również, że podczas wspólnego posiedzenia Komisje zapoznały się z wykonaniem budżetu
za III kwartał 2015 r. oraz realizacją spłat i zobowiązań kredytowych Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządowej przekazał także, że w toku prac
Komisja wypracowała i przyjęła plan pracy na rok 2016.

Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci składania przez
radnych oraz osoby zaproszone interpelacji i zapytań.
Głosu nie zabrano.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska przechodząc do kolejnego
punktu obrad poprosiła Pana Jana Kuźmińskiego – Geodetę Powiatowego o przedstawienie
informacji z realizacji zadań z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami.
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonej informacji.
Pytań nie zgłoszono.

Ad. 10 a
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała zebranych, iż Komisja Budżetowa
i Samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu na 2015 rok. Ponadto Pani Maria Wiśniewska poprosiła Skarbnik Powiatu
o przedstawienie najważniejszych zmian wprowadzonych w budżecie.
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Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dokonane w przedłożonym projekcie budżetu
po stronie dochodów związane są przede wszystkim z otrzymaniem dotacji
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu – Dobrzyniu. Ponadto dodała,
że zmniejszono dochody wynikające z rozliczenia umowy na realizację programu ze środków
unijnych, prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu.
Kolejno Pani Skarbnik przekazała, że zwiększono plan na wydatki inwestycyjne
związane z remontami dróg powiatowych. Pani Małgorzata Chojnacka dodała również,
że dokonano przesunięć między paragrafami w związku z wydatkami bieżącymi.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad Radnego Pana Janusza
Cybulskiego o odczytanie treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
na 2015 rok.
Sekretarz Obrad Pan Janusz Cybulski odczytał treść projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie
nad przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
na 2015 rok. Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę
w sprawie budżetu na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 10 b
Kolejno
Przewodnicząca
Rady
Powiatu
poinformowała
zebranych,
iż w przedmiotowym punkcie zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2016.
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad Radnego Pana Janusza
Cybulskiego o odczytanie projektu uchwały.
Sekretarz Obrad Pan Janusz Cybulski odczytał treść projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2016 została przyjęta jednogłośnie.
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Ad. 10 c
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Sekretarza Obrad Pana Janusza
Cybulskiego o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2016.
Sekretarz Obrad Pan Janusz Cybulski odczytał treść projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania
pytań do przedłożonego projektu.
Pytań nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Na obecnych 14 Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2016 została
przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Starosta Golubsko – Dobrzyński, który
pogratulował Dyrektorowi Piotrowi Wiśniewskiemu zdobycia przez Zespół Szkół Nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu prestiżowej nagrody w konkursie EDUinspiracje
w kategorii Edukacja szkolna za projekt Comenius Why Maths. W związku z powyższym
Starosta Andrzej Okruciński wręczył list gratulacyjny na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
im. Anny Wazówny Pana Piotra Wiśniewskiego.
Ad. 12
Przed formalnym zakończeniem sesji Rady Powiatu głos zabrała Pani Maria
Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, która z okazji
zbliżającego się Nowego Roku złożyła radnym oraz przybyłym gościom życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, o godzinie
15.30, Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zamknęła XXII sesję Rady Powiatu
V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Lidia Matczak

Przewodnicząca Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska
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