Protokół nr XLIV/2017
z obrad XLIV sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 31 maja 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Ad. 1
O godz. 15.30 XLIV sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji
otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska. W pierwszej kolejności
Przewodnicząca Rady powitała przybyłych na sesję Radnych Powiatu, Pana Starostę, Pana
Wicestarostę, członków Zarządu, a także Panią Skarbnik, Panią Sekretarz oraz Radcę Prawnego
Urzędu.
Jak poinformowała Przewodnicząca Maria Wiśniewska, sesja Rady Powiatu została
zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na pisemny wniosek Zarządu
Powiatu.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska 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.
O godz. 15.42 na salę obrad dotarła Pani Radna Aleksandra Szałwińska, wobec
powyższego w sesji uczestniczyło 16 radnych. Ponadto Pan Jarosław Falkowski z dniem
30 kwietnia 2017 r. zrzekł się pełnionej dotychczas funkcji radnego Powiatu GolubskoDobrzyńskiego.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci
składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wniosku w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok,
b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego,
c) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
5. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne.
6. Zakończenie.
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Ad. 4a
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na rok 2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową
i Samorządową. Kolejno Przewodnicząca Maria Wiśniewska poprosiła o zabranie głosu
Skarbnik Powiatu Panią Małgorzatę Chojnacką, celem omówienia proponowanych zmian
budżetu.
Pani Skarbnik Chojnacka poinformowała przybyłych, że główną zmianą budżetu jest
przyjęcie środków pochodzących z porozumienia, które Powiat podpisał z Gminą Ciechocin
i wiąże się z budową chodnika w miejscowości Ciechocin. Pani Skarbnik nadmieniła,
że dofinansowanie ww. zadania z budżetu Gminy Ciechocin wyniosło 100.000,00 zł,
co stanowi 50% ogólnych kosztów z tym związanych.
Pani Małgorzata Chojnacka przekazała kolejno, że w budżecie przyjęto również środki
stanowiące dochód własny Powiatu. Jak dodała, ww. środki pochodzą z wpływu z najmu
i dzierżaw.
Pani Skarbnik w dalszej części poinformowała, że dokonano również przeniesień
między paragrafami w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Golubiu-Dobrzyniu programu „Aktywny Samorząd”. Jak przekazała Pani Skarbnik, zmianie
uległ również załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych Powiatu, gdzie uwzględniono
otrzymaną kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości
Ciechocin.
Pani Małgorzata Chojnacka poinformowała również, że na wniosek Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci zwiększona została dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim. Jak wyjaśniła Pani Skarbnik, zwiększenie środków wiąże się z koniecznością
wymiany przez placówkę pieca centralnego ogrzewania. Dodała, że kwota dotacji wynosić
będzie 6.000,00 zł.
W tym momencie na salę obrad przybyła Pani Radna Aleksandra Szałwińska, wobec
powyższego w sesji uczestniczyło 16 radnych.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania
pytań w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska odczytała
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok.
Przewodnicząca Rady Powiatu w dalszej części posiedzenia poddała pod głosowanie
ww. projekt uchwały. Na obecnych 16 Radnych, 16 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska stwierdziła, że uchwała
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2017 rok została podjęta jednogłośnie.

2

Ad. 4b
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała, że projekt uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Sportu
i Turystyki.
Kolejno o możliwość zabrania głosu poprosiła Sekretarz Powiatu Pani Katarzyna
Orłowska, która przybliżyła genezę opracowania projektu uchwały w kształcie przedłożonym
Państwu Radnym do głosowania.
Jak wyjaśniła, w wyniku przeprowadzenia dwóch spotkań z przedstawicielami aptek
w temacie opracowania harmonogramu ich dyżurów przygotowany został projekt uchwały,
który zakładał pełnienie dyżurów w sposób naprzemienny przez wszystkie apteki z terenu
Powiatu. Pani Sekretarz dodała, że przedmiotowy projekt został przedłożony Państwu Radnym
do głosowania podczas sesji Rady, zwołanej na dzień 27 kwietnia 2017 r. Jak zauważyła Pani
Katarzyna Orłowska, w wyniku przeprowadzonego głosowania Państwo Radni odrzucili
proponowany harmonogram dyżurów aptek.
Pani Sekretarz poinformowała kolejno, że mając na względzie powyższe zwołane
zostało posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu, którego celem było wypracowanie
zgodnego stanowiska w sprawie. W konsekwencji, zgodnie z wolą większości Radnych
Powiatu, przygotowany został nowy projekt uchwały, który zakłada pełnienie dyżurów
wyłącznie przez apteki mające siedzibę na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Jak nadmieniła
Pani Sekretarz, projekt uchwały w ww. kształcie przesłany został do zaopiniowania przez
włodarzy gmin z terenu Powiatu oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej. Pani Katarzyna
Orłowska podkreśliła, iż projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie właściwych rzeczowo
Wójtów i Burmistrzów (Gmina Kowalewo Pomorskie wyraziła warunkową pozytywną opinię),
natomiast Pomorsko – Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska wyraziła w tym zakresie opinię
negatywną.
W tym miejscu Pani Monika Ciechanowska – podinspektor Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych odczytała treść uchwały Nr 199/VI/V/2017 Pomorsko – Kujawskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie do Radcy Prawnego Urzędu
Pana Krzysztofa Śmigielskiego w przedmiocie zgodności pod względem formalno-prawnym
zapisów przedmiotowej uchwały.
W pierwszej kolejności Pan Radca Prawny odniósł się do kwestii negatywnej opinii
izby aptekarskiej, informując, iż nie jest ona dla organu wiążąca. Dodał, że wskazywane
w opinii Izby Aptekarskiej argumenty były szeroko rozważane na wcześniejszych etapach
rozwiązywania sprawy. Ponadto Pan Mecenas przypomniał, że uchwała w kształcie
proponowanym przez Izbę Aptekarską nie uzyska akceptacji większości Radnych Powiatu,
na co wskazuje wynik głosowania przeprowadzonego podczas sesji, zwołanej na dzień
27 kwietnia 2017 r.
Odnosząc się do argumentów prawnych Pan Mecenas poinformował, że kwestie
te omawiane były już wcześniej, chociażby na wspólnym posiedzeniu Komisji w przedmiocie
wypracowania stanowiska, co do kształtu przedmiotowego projektu uchwały. Jak podkreślił
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Radca Prawny, nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Nadmienił ponadto,
że nie da się jednoznacznie określić, czy prawidłowym jest rozwiązanie takie, ażeby wszystkie
apteki z terenu Powiatu pełniły dyżury, czy też prawidłowym będzie zapewnienie tych dyżurów
przez apteki w Golubiu-Dobrzyniu. Pan Śmigielski podkreślił, iż na taki obraz sprawy wpływa
szereg czynników, jak np. niejednolite orzecznictwo. Pan Mecenas wyjaśnił, że znajdziemy
orzeczenia, gdzie wskazane jest, że dyżury powinny być pełnione w centralnym punkcie
Powiatu, ale również orzeczenia, gdzie stanowi się, że dyżury powinny pełnić wszystkie apteki
w całym Powiecie, czy też orzeczenia, gdzie pełnienie dyżuru wyłącznie przez jedną aptekę
nie wypełnia delegacji ustawowej. Pan Mecenas podkreślił, iż są rejony w Polsce, gdzie dyżury
pełnione są wyłącznie do godz. 24.00 i organ nadzoru nie stwierdza nieważności takiego aktu.
Niemniej jednak wskazał, że występują przypadki, gdzie organ nadzoru stwierdza nieważność
uchwał w takim kształcie. Mając na względzie powyższe Pan Mecenas stwierdził,
iż nie ma jednolitego stanowiska w przedmiotowej sprawie, a ocena spełnienia przesłanek
z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne wymaga zawsze odniesienia do konkretnego
przypadku.
Kończąc swoją wypowiedź Radca Prawny poinformował, że argumenty, na których
opiera się stanowisko aptekarzy i właścicieli aptek (równomierność rozłożenia obowiązku
pełnienia dyżurów i zasada równego traktowania) również można znaleźć w orzecznictwie,
jednakże na gruncie orzeczniczym w pełni poprawne jest stanowisko, że dyżury winny pełnić
apteki położone na terenie Golubia-Dobrzynia, albowiem tutaj koncentruje się pomoc
medyczna, całodobowa, że jest to centralny punkt Powiatu, a co za tym idzie potrzeby ludności
w zakresie dostępności świadczeń aptecznych są spełnione (tak, jak to było dotychczas). Radca
Prawny podkreślił, że właśnie taki kształt przybrał projekt uchwały Rady Powiatu.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Mecenas podkreślił, że patrząc na opinię Izby
Aptekarskiej oraz dotychczasowe działania aptekarzy z Golubia-Dobrzynia należy spodziewać
się złożenia skargi do sądu administracyjnego.
Pani Przewodnicząca Maria Wiśniewska przytoczyła kolejno treść pisma PomorskoKujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, informując, iż ww. organ wskazuje, że „sprawa
realnych potrzeb pacjentów powinna być ustalona na podstawie wyników ankiety rozesłanej
wśród aptek z terenu Powiatu”.
Radca Prawny Urzędu poinformował, że po części taka ankieta została przeprowadzona
poprzez organizację spotkań z właścicielami aptek. Dodał, iż większość właścicieli aptek
stanęła na stanowisku, iż dyżury powinny pełnić wszystkie apteki z terenu Powiatu.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska odczytała
projekt uchwały w tym zakresie.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na obecnych 16 Radnych, 10 głosowało „ZA” (Pani Radna
Danuta Brzoskowska, Pani Radna Aleksandra Szałwińska, Pan Radny Marek Beyger,
Pan Radny Jacek Boluk-Sobolewski, Pan Radny Janusz Cybulski, Pan Radny Roman
Mirowski, Pan Radny Jarosław Molendowski, Pan Radny Sławomir Szlejer, Pan Radny Filip
Szreter oraz Pan Radny Marian Wrzesiński), 5 głosowało „PRZECIW” (Pani Radna Maria
Wiśniewska, Pan Radny Zbigniew Winiarski, Pan Radny Andrzej Okruciński, Pan Radny
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Franciszek Gutowski oraz Pan Radny Jacek Foksiński) oraz jeden Radny „WSTRZYMAŁ
SIĘ OD GŁOSU” (Pan Radny Tomasz Zwoliński)+.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska stwierdziła, że uchwała
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego została podjęta większością głosów, przy 10 głosach „ZA”, 5 głosach
„PRZECIW” oraz jednym głosie „WSTRZYMUJĄCYM SIĘ”.
Ad. 4c
W przedmiotowym punkcie Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zabranie głosu
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego, celem omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Jak poinformował Starosta Andrzej Okruciński, projekt uchwały przygotowany został
w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Toruniu w zakresie przedłużenia umowy najmu budynku, wykorzystywanego
na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Golubiu-Dobrzyniu. Pan Starosta dodał, że nieruchomość ta najmowana jest nieprzerwalnie
od grudnia 2003 roku. Zgodnie z projektem uchwały najem nieruchomości zostanie
przedłużony od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 maja 2020 r. Pan Starosta nadmienił ponadto
w przedmiotowym punkcie, iż decyzją Zarządu Powiatu podniesiony został czynsz za najem
ww. nieruchomości z dotychczasowej kwoty 6,56 zł netto za m² na kwotę 10,00 zł netto.
Pan Radny Filip Szreter dodał, że całościowy metraż budynku kształtuje się na blisko
360 m².
Głos zabrał Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński, który podkreślił, że biorąc pod wzgląd
trudność w dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych podjęcie decyzji
w zakresie dalszego najmu rzeczonej nieruchomości nie było łatwe. Wyjaśnił, że przedmiotowa
decyzja została podjęta z uwzględnieniem wieloletniego najmu nieruchomości na rzecz
ARiMR. Ponadto Pan Wicestarosta Gutowski nadmienił, iż najemca posiada stosowną wiedzę,
co do stanu technicznego budynku.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania
pytań w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska odczytała
projekt uchwały w tym zakresie.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego. Na obecnych 16 Radnych, 16 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska stwierdziła, że uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 5
W przedmiotowym punkcie Starosta Golubsko-Dobrzyński wręczył Panu Radnemu
Markowi Beygerowi okolicznościowy grawer i list gratulacyjny z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego. Jak wyjaśnił Pan Starosta, Radny Beyger był nieobecny podczas uroczystej
sesji Rady Powiatu, przeprowadzonej w dniu 25 maja br., w ramach której Radni Powiatu
otrzymali stosowne życzenia.
Ad. 6
Po stwierdzeniu, że wyczerpane zostały wszystkie punkty porządku obrad,
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska o godz. 16.08 zamknęła XLIV sesję
Rady Powiatu V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon

Przewodnicząca Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska
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