Protokół nr XXIX/2016
z obrad nadzwyczajnej XXIX sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 6 września 2016 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Ad. 1
O godz. 15.00 XXIX sesję Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski. W pierwszej kolejności
Wiceprzewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Radnych Powiatu, Pana Starostę
Andrzeja Okrucińskiego, Pana Wicestarostę Franciszka Gutowskiego, członków Zarządu,
a także Panią Skarbnik oraz Panią Sekretarz.
Jak poinformował Wiceprzewodniczący Roman Mirowski, sesja Rady Powiatu została
zwołana w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Zarządu Powiatu.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że na ogólną liczbę 17 radnych
w sesji uczestniczy 9 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować
i podejmować prawomocne decyzje.
Nieobecni radni: Pani Danuta Brzoskowska, Pani Aleksandra Szałwińska, Pani Maria
Wiśniewska, Pan Jacek Boluk – Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław
Molendowski, Pan Sławomir Szlajer, Pan Filip Szreter.
Ad. 3
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii
chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Franciszek Gutowski – Wicestarosta
Golubsko – Dobrzyńskiego, który w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z wnioskiem
o wprowadzenie, w punkcie 4a porządku obrad, punktu w zakresie rozpatrzenia i podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na dofinansowanie udziału w zadaniu pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej
łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego". Jak wyjaśnił Pan Wicestarosta, przekazane
w ramach przedmiotowej uchwały dofinansowanie umożliwi partycypację w kosztach
przebudowy skrzyżowania ulicy Wiśniowej z drogą powiatową, a także da możliwość
pozyskania większej ilości punktów przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Pan Franciszek
Gutowski przekazał, że całościowy koszt zadania kształtuje się w kwocie ponad
300.000,00 zł, natomiast wkład Powiatu wyniesie jedynie 19.000,00 zł. Nadmienił
jednocześnie, iż jest to uchwała intencyjna, która w roku bieżącym nie pociągnie za sobą
skutków finansowych. Pan Wicestarosta dodała, iż przekazanie dofinansowania uzależnione
będzie od pozyskania na ten cel przez Gminę środków zewnętrznych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii
chęci zgłaszania innych propozycji zmian przedłożonego porządku obrad.
Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu w zakresie wprowadzenia w punkcie
4a porządku obrad, punktu rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie
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Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału
w zadaniu pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą
powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego".
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek sesji po zmianie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
4a. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w zadaniu pn. "Budowa
(rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C
w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego".
5. Zakończenie.
Ad. 4
Przechodząc do kolejnego punktu obrad Wiceprzewodniczący Roman Mirowski
poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Małgorzatę Chojnacką, celem omówienia
najważniejszych zmian w budżecie Powiatu.
Skarbnik Małgorzata Chojnacka poinformowała, że w budżecie przyjęte zostały środki
pochodzące z porozumień podpisanych z gminami w zakresie realizacji inwestycji drogowych.
Kolejno Skarbnik przekazała, że zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono o kwotę
200.000,00 zł wydatki na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia. Jak poinformowała Pani Małgorzata Chojnacka, w budżecie
Powiatu dokonano również przesunięć miedzy paragrafami celem zabezpieczenia środków
na wypłatę „trzynastych” pensji dla nauczycieli placówek oświatowych, przechodzących
na emeryturę.
Kolejno kwestię zmiany budżetu w zakresie inwestycji drogowych szczegółowo
omówił Pan Wicestarosta Franciszek Gutowski. Poinformował, że w budżecie zabezpieczono
środki na realizację inwestycji, w tym inwestycji realizowanych w porozumieniu z gminami,
a także środki na przygotowanie dokumentacji projektowych, celem aplikowania o środki
zewnętrzne.
Jak przekazał Pan Wicestarosta, na ukończeniu jest już przygotowanie dokumentacji
projektowej na budowę chodnika w miejscowości Borówno, który zostanie wybudowany
z 50% dofinansowaniem ze środków Gminy Kowalewo Pomorskie. Wyjaśnił, iż przedmiotowe
zadanie Powiat chciałby zrealizować jeszcze w roku bieżącym.
Kolejno Pan Franciszek Gutowski przekazał, że Powiat otrzymał dofinansowanie
w kwocie 1.580.000,00 zł z rezerwy celowej Ministra Finansów z przeznaczeniem
na modernizację drogi Ruże – Łukaszewo. Podkreślił, że dzięki oszczędnościom
poprzetargowym oraz zadeklarowaniu partycypacji w kosztach Wójta Gminy Zbójno podjęto
również decyzję o modernizacji drogi w miejscowości Zosin. Wyjaśnił, iż podjęcie ww. decyzji
uchroni przed koniecznością zwrotu części niewykorzystanej dotacji. Nadmienił, iż w tym
zakresie został ogłoszony przetarg, natomiast zakończenie realizacji inwestycji planuje
się na miesiąc listopad bieżącego roku.
Pan Wicestarosta przekazał kolejno, że został ogłoszony również przetarg
na modernizację drogi Golub – Dobrzyń – Wrocki oraz Handlowy Młyn – Konstancjewo.
W budżecie Powiatu planuje się zabezpieczyć na ww. cel kwotę 2.850.000,00 zł,
co przy obecnych stawkach przetargowych powinno zapewnić realizację inwestycji.
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Jak wyjaśnił, za podjęciem przedmiotowej inwestycji przemawia również otrzymane
dofinansowanie zarówno ze środków budżetu Państwa w kwocie 1.020.000,00 zł,
jak i środków Nadleśnictwa Golub – Dobrzyń w kwocie 200.000,00 zł. Pan Wicestarosta
nadmienił, iż prowadzone są również rozmowy z Wójtem Gminy Golub – Dobrzyń
w przedmiocie partycypacji Gminy w ww. zadaniu. Podkreślił jednocześnie, że w przyszłym
roku zaostrzeniu ulegną przepisy w zakresie parametrów technicznych dróg powiatowych, co
realnie wpłynie na podwyższenie kosztów z tym związanych.
Pan Franciszek Gutowski oznajmił, iż w trakcie realizacji jest budowa chodnika
w miejscowości Sierakowo, gdzie zgodnie z umową inwestorem jest Gmina Kowalewo
Pomorskie, a wyłonionym w przetargu wykonawcą firma Murabet Golub – Dobrzyń. Dodał,
że całościowy koszt zadania opiewa na kwotę 220.000,00 zł i zostanie pokryty po połowie przez
samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie oraz samorząd powiatowy.
Pan Wicestarosta poinformował kolejno, że przygotowana została również
dokumentacja na modernizację drogi Szafarnia – Płonne, celem ubiegania się o środki
zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Głos zabrał Pan Radny Zbigniew Winiarski, który skierował pytanie w kwestii
możliwości modernizacji ww. odcinka drogi w roku bieżącym.
Wicestarosta Gutowski poinformował, że Zarząd Powiatu zakłada modernizację dróg
tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, dlatego też w tym przypadku oczekuje
się na ogłoszenie właściwego konkursu. Nadmienił, iż powyższe wyklucza możliwość remontu
przedmiotowej drogi jeszcze w tym roku.
Pan Radny Winiarski dopytał o ewentualną modernizację innych dróg na terenie gminy
Radomin.
Pan Wicestarosta przekazał, że w chwili obecnej Powiat na terenie gminy Radomin
skupia się na bieżącym utrzymaniu dróg i oczekuje na ogłoszenie konkursów. Nadmienił
jednakże, iż powyższe kwestie były omawiane z Wójtem Gminy Radomin Panem Piotrem
Wolskim.
Pan Franciszek Gutowski oznajmił, że trwają również prace remontowe na drodze
Chełmonie– Kowalewo Pomorskie. Dodał, że przedmiotowe prace powinny zostać zakończone
do końca września bieżącego roku.
O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Tomasz Zwoliński, który skierował
pytanie w zakresie prac remontowych mostku w miejscowości Leśno.
Pan Wicestarosta poinformował, że w chwili obecnej trwają prace w ramach robót
gwarancyjnych, które dotyczą wymiany skarp oraz wykonania nowego odwodnienia.
Pan Franciszek Gutowski przekazał, że w przyszłym roku realizowana będzie
inwestycja w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu – Dobrzyniu.
Wyjaśnił, że wniosek w zakresie dofinansowania zewnętrznego pozytywnie przeszedł pierwszy
etap oceny formalnej. Nadmienił ponadto, iż 15 września br. zostaną złożone wnioski
o dofinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem.
Jak poinformował Pan Wicestarosta, rozpoczęto remont dachu budynku po byłym
sądzie w Kowalewie Pomorskim. W tym miejscu Wicestarosta podkreślił, że jest to pierwszy
etap modernizacji budynku.
Kolejno Wicestarosta przekazał, że Pan Starosta odbył spotkanie w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie utworzenia na terenie Powiatu
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Głos zabrał Pan Starosta Andrzej Okruciński informując, że w toku owocnych rozmów
uzyskał zapewnienie otrzymania na ww. cel ministerialnego dofinansowania.
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Pan Wicestarosta poinformował kolejno, iż w toku przygotowania jest również
dokumentacja na budowę ośrodka dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Nadmienił,
że budowa ww. ośrodka jest możliwa z 80% dofinansowaniem zewnętrznym, natomiast wkład
Powiatu może zostać wniesiony w formie niepieniężnej. Biorąc pod uwagę powyższe
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że planuje się przekazać na ten cel działkę budowlaną, która
stanowić będzie wkład własny Powiatu.
W tym momencie salę opuścił Pan Radny Marek Beyger. Wobec powyższego w sesji
uczestniczyło 8 radnych.
Pan Radny Zbigniew Winiarski poprosił o udzielenie informacji w zakresie legalizacji
samowoli budowlanej przepustu na drodze w miejscowości Lisak.
Pan Wicestarosta poinformował, że opłata legalizacyjna ww. przepustu określona przez
nadzór budowlany opiewała na kwotę 125.000,00 zł, przy koszcie jego budowy 150.000,00 zł.
Pan Franciszek Gutowski przekazał, że mając na względzie powyższe Zarząd Powiatu wystąpił
z zapytaniem ofertowym do firm remontowych w zakresie wyceny rozbiórki wraz z ponownym
wykonaniem ww. przepustu. Pan Wicestarosta poinformował, że najtańsza z przedstawionych
ofert opiewała na kwotę nieco ponad 40.000,00 zł z wykorzystaniem istniejącego materiału.
Jak wyjaśnił Wicestarosta Gutowski, w związku z powyższym Zarząd Powiatu po dokonaniu
niezbędnych formalności, zlecił ponowną budowę ww. przepustu, co pozwoliło uniknąć
uiszczenia bardzo wysokiej opłaty legalizacyjnej.
Pan Radny Zbigniew Winiarski skierował pytanie w kwestii lokalizacji części
składowych starego przepustu, które, jak zauważył, były w inwentaryzacji Gminy Golub –
Dobrzyń.
Pan Radny Franciszek Gutowski poinformował, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi
w tym zakresie, jednakże niewątpliwym jest fakt, iż ich rozbiórki dokonał Powiat.
Pan Zbigniew Winiarski podkreślił, że w jego ocenie wydatkowanie ponad
40.000,00 zł na prace związane z rozbiórką i ponowną budową tego samego przepustu jest
niezrozumiałe.
Pan Starosta Andrzej Okruciński poinformował, że ww. sprawa będzie w dniu
7 września br., godz. 9.30 przedmiotem postępowania sądowego. Wyjaśnił, że konsekwencje
tegoż działania ponoszą organy obecnej kadencji Rady Powiatu z uwagi na fakt ciągłości
władzy.
Pan Wicestarosta poinformował, że Nadzór Budowlany w Golubiu - Dobrzyniu został
powiadomiony przez osobę postronną o fakcie samowoli budowlanej ww. przepustu. Z uwagi
na konieczność wyłączenia z postępowania tutejszego nadzoru sprawę prowadził Nadzór
Budowlany w Lipnie, który zobowiązał Powiat do uiszczenia opłaty legalizacyjnej, bądź
dokonania rozbiórki.
Pan Franciszek Gutowski przekazał, że Powiat zgodnie z przepisami prawa miał
możliwość ubiegania się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o umorzenie opłaty
legalizacyjnej. Nadmienił jednakże, iż stosowny wniosek złożyć można było dopiero
po uiszczeniu ww. opłaty, co de facto nie dawało pewności zwrotu tak wysokiej opłaty
legalizacyjnej.
Głos zabrał Pan Radny Janusz Cybulski, który poinformował, iż zadaje sobie pytanie,
czy właściwszym rozwiązaniem nie byłoby uiszczenie opłaty legalizacyjnej i wnoszenie
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o dokonanie umorzenia w tym zakresie. Jak podkreślił, to mogłoby uchronić budżet Powiatu
od ponoszenia zbędnych wydatków.
Pan Wicestarosta podkreślił, iż w przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
przez Wojewodę budżet Powiatu uszczupliłby się o kwotę 125.000,00 zł.
Po wyczerpaniu dyskusji w zakresie zmian budżetowych Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Radny Roman Mirowski odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu na 2016 rok.
Z uwagi na brak wymaganego do głosowania quorum Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu odczytał kolejno projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Gminie GolubDobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w zadaniu
pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C
w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego".
W tym momencie na salę obrad powrócił Pan Radny Marek Beyger. Wobec powyższego
w sesji uczestniczyło 9 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonych projektów uchwał.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał
pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
Na 9 obecnych Radnych, 9 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4a
Mając na względzie uprzednie odczytanie projektu uchwały Wiceprzewodniczący
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Na 9 obecnych Radnych, 9 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała w sprawie
udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na dofinansowanie udziału w zadaniu pn. "Budowa (rozbudowa) drogi gminnej łączącej ulicę
Wiśniową z drogą powiatową nr 2124C w miejscowości Ruziec wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetlenia ulicznego" została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5
Po stwierdzeniu, że wyczerpane zostały wszystkie punkty porządku obrad,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski o godz. 15.45 zamknął
nadzwyczajną XXIX sesję Rady Powiatu V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
/-/ Roman Mirowski
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