Protokół nr XLVI/2017
z obrad XLVI sesji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji,
zwołanej na dzień 25 lipca 2017 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Ad. 1
O godz. 15.30 XLVI 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 Skarbnik Powiatu Panią Małgorzatę Chojnacką oraz Radcę Prawnego Urzędu Panią
Ewę Masternak.
Jak poinformował Wiceprzewodniczący Roman Mirowski, 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,
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.
Po upływie pięciu minut od rozpoczęcia sesji Rady Powiatu na salę obrad dotarła
Pani Radna Aleksandra Szałwińska, wobec powyższego w sesji uczestniczyło 10 radnych.
Nieobecni radni: Pani Maria Wiśniewska, Pan Janusz Cybulski, Pan Jarosław
Molendowski, Pan Sławomir Szlejer, Pan Filip Szreter, Pan Zbigniew Winiarski oraz
Pan Tomasz Zwoliński.
Ad. 3
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii
chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wniosku w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono.
Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011 – 2024,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok,
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c) w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w GolubiuDobrzyniu,
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, ich liczebności i zakresu działania Komisji,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
5. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne.
6. Zakończenie.
Ad. 4 a
Przechodząc do kolejnego punktu obrad Wiceprzewodniczący Roman Mirowski
poinformował zebranych, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2011-2024 został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową i Samorządową.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu Panią
Małgorzatę Chojnacką, celem omówienia przedłożonego projektu uchwały.
Pani Skarbnik przekazała zebranym, że zmiana uchwały zakłada przyjęcie do realizacji
na rok 2017 przedsięwzięcia pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020. Dodała ponadto, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również
wydatek związany z zakupem wyparzarki na potrzeby nowo utworzonego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
W tym momencie na salę obrad dotarła Pani Radna Aleksandra Szałwińska (godz.
15.35).
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały, poddając go kolejno pod głosowanie. Na 10 obecnych Radnych, 10 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na lata 2011-2024 została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4 b
W przedmiotowym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski
poinformował zebranych, że projekt uchwały zmieniającej budżet Powiatu na rok bieżący
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową i Samorządową.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu Panią
Małgorzatę Chojnacką, celem omówienia proponowanych zmian budżetu.
Pani Małgorzata Chojnacka poinformowała przybyłych, że w ramach proponowanych
zmian po stronie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyjęte
zostały środki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Jak dodała Pani Skarbnik,
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Wojewoda Kujawsko Pomorski o kwotę 3.750,00 zł zwiększył również plan wydatków
związanych z finansowaniem działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Skarbnik Powiatu poinformowała ponadto, że w przedłożonym projekcie uchwały
dostosowywane zostały plany wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu
do ich realnych potrzeb.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały, poddając go kolejno pod głosowanie. Na 10 obecnych Radnych, 10 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała w sprawie
utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu została
podjęta jednogłośnie.
Ad. 4 c
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski w punkcie tym poprosił
o zabranie głosu Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego, celem omówienia projektu uchwały
w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w GolubiuDobrzyniu.
Pan Starosta Andrzej Okruciński poinformował zebranych, że projekt uchwały zakłada
utworzenie z dniem 1 września 2017 r. placówki zapewniającej dzienną opiekę dla 30 młodych
osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodał, że placówka mieściła się będzie przy ulicy Koppa
w Golubiu-Dobrzyniu. Jak podkreślił Starosta Golubsko-Dobrzyński, powiatowa placówka
w całości została utworzona dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zewnętrznemu.
Kolejno Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci
zgłaszania pytań w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały, poddając go kolejno pod głosowanie. Na 10 obecnych Radnych, 10 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017
rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4 d
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski ponownie poprosił
o zabranie głosu Pana Starostę, celem omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Pan Andrzej Okruciński oznajmił, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości
zlokalizowanej na terenie byłego lotniska w Białkowie. Jak wyjaśnił Pan Starosta, w wyniku
dokonanego podziału nieruchomości wydzielonych zostało łącznie 11 działek, z których
to w chwili obecnej na sprzedaż zostaną wystawione tylko dwie. Dodał, że zainteresowanie
kupnem jednej z nich przejawia Gmina Golub-Dobrzyń, która to chciałaby zlokalizować
w miejscu tym plac zabaw.
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Kolejno Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci
zgłaszania pytań w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
O możliwość zabrania głosu poprosiła Pani Radna Teresa Tyborowska, która skierowała
pytanie w kwestii dokonania całościowego podziału ww. nieruchomości.
Pan Starosta oświadczył, że podziałem została objęta cała nieruchomość. Dodał
jednakże, że celem wysondowania zainteresowania wykupem do sprzedaży przeznaczono
wyłącznie dwie działki.
Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały, poddając
go kolejno pod głosowanie. Na 10 obecnych Radnych, 10 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GolubskoDobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4 e
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski w punkcie
tym poinformował zebranych, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
ilości stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ich liczebności i zakresu
działania Komisji wiąże się ze zwiększeniem liczebności Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju. Jak wyjaśnił Pan Radny Roman Mirowski,
powyższe związane jest z wyrażeniem przez Panią Radną Teresę Tyborowską chęci pracy
w tychże komisjach. Ponadto Wiceprzewodniczący Rady dodał, że w związku z rezygnacją
z mandatu radnego Pana Jarosława Falkowskiego zmniejszeniu uległa liczebność Komisji
Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz Komisji Oświaty i Kultury.
Kolejno Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci
zgłaszania pytań w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały, poddając go kolejno pod głosowanie. Na 10 obecnych Radnych, 10 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia ilości stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
ich liczebności i zakresu działania Komisji została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4 f
W punkcie tym Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski przekazał, że projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ściśle związany
jest z podjętą przed chwilą uchwałą Rady Powiatu i wskazuje składy osobowe poszczególnych
Komisji, uwzględniając wniosek Pani Radnej Teresy Tyborowskiej oraz fakt zrzeczenia
się mandatu radnego przez Pana Jarosława Falkowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu skierował pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały.
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Pytań nie zgłoszono, wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt
uchwały, poddając go kolejno pod głosowanie. Na 10 obecnych Radnych, 10 głosowało „ZA”.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Mirowski stwierdził, że uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących stałych
Komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5
W przedmiotowym punkcie głos zabrał Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński
Pan Franciszek Gutowski, który poinformował zebranych, iż rozstrzygnięto już przetarg
na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Dodał,
że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Pana Wojciecha Świątkowskiego „MURABET”
w Golubiu-Dobrzyniu.
Jak przekazał Pan Wicestarosta, w związku z faktem, iż inwestycja realizowana jest
ze wsparciem środków zewnętrznych, termomodernizacja musi zostać ukończona do końca
bieżącego roku. Podkreślił, że biorąc pod wzgląd bardzo szeroki zakres prac remontowych
wyraża obawę co do możliwości połączenia sprawnego funkcjonowania szkoły z pracami
remontowymi. Mając na względzie powyższe Pan Franciszek Gutowski poinformował
zebranych, iż na czas prowadzenia ww. remontu rozważana jest możliwość przeniesienia
funkcjonowania szkoły do budynku zlokalizowanego przy ulicy Sokołowskiej w GolubiuDobrzyniu. Pan Wicestarosta dodał, że pod uwagę brany jest budynek Pana Wojciecha
Świątkowskiego, który wstępnie planowany był jako nowy obiekt Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Golubiu-Dobrzyniu. Jak nadmienił Pan Wicestarosta, zgodnie
z przeprowadzoną wizytacją osiem pomieszczeń można byłoby przeznaczyć na klasy lekcyjne.
Ponadto w budynku znajdują się również trzy mniejsze sale oraz pomieszczenie piwniczne,
które można byłoby przeznaczyć na szatnie.
Wicestarosta przekazał, że czasowa zmiana lokalizacji szkoły wprowadzona zostałaby
na okres pięciu miesięcy (sierpień – grudzień br.). Dodał, że właściciel budynku wycenił
dzierżawę obiektu na łączną kwotę 60.000,00 zł brutto, ujmując w tej kwocie wszystkie koszty
związane z bieżącym utrzymaniem budynku. Jak zauważył Pan Wicestarosta, w jego ocenie
są to niewielkie koszty biorąc pod wzgląd również fakt, że przez okres pięciu miesięcy nie będą
ponoszone koszty utrzymania budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.
Pan Wicestarosta nadmienił, iż w przypadku podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji
szkoły niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na tymczasową zmianę sposobu użytkowania
lokalu. Ponadto informację w zakresie tymczasowej zmiany lokalizacji szkoły przedłożyć
należało będzie Kuratorium Oświaty.
Reasumując swoją wypowiedź Wicestarosta Franciszek Gutowski podkreślił, że w jego
odczuciu jest to jedyne, rozsądne wyjście, które pozwoli w sposób niezakłócony prowadzić
zajęcia szkolne. W związku z powyższym Pan Wicestarosta zwrócił się do Radnych Powiatu
o poparcie przedmiotowego pomysłu i co za tym idzie wyrażenia zgody na tymczasową zmianę
lokalizacji szkoły.
Nawiązując do ww. kwestii Pan Starosta Andrzej Okruciński również wyraził obawę
co do możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych przy jednoczesnym wykonywaniu prac
remontowych.
Pan Radny Jacek Foksiński przekazał, że w jego ocenie tymczasowe przeniesienie zajęć
lekcyjnych do innego budynku wywoła larum niezadowolenia. Dodał, że nie wyobraża sobie
przenoszenia wyposażenia szkoły oraz organizacji zajęć w nowym miejscu. Biorąc pod wzgląd
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powyższe zwrócił się z wnioskiem o powzięcie stosownych kroków umożliwiających
połączenie prowadzenia zajęć w szkole z przeprowadzaniem prac remontowych.
Pani Radna Teresa Tyborowska skierowała pytanie, czy propozycja tymczasowej
zmiany siedziby szkoły została złożona przez wykonawcę robót remontowych.
Pan Wicestarosta poinformował, że wykonawca zwrócił się z zapytaniem, czy w czasie
wykonywania prac remontowych szkoła będzie prowadziła zajęcia lekcyjne. Dodał jednakże,
iż obawa co do możliwości łączenia zajęć i prac remontowych została wysunięta przez organ
prowadzący szkołę oraz dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.
Pani Radna Teresa Tyborowska podkreśliła, że w Zespole Szkół Nr 1 w latach ubiegłych
prowadzony był duży remont budynku, który udało się wykonać bez konieczności zmiany
miejsca prowadzenia zajęć lekcyjnych. Dodała ponadto, że dobrym przykładem możliwości
prowadzenia prac remontowych w połączeniu z nieprzerwalnym funkcjonowaniem placówki
jest niedawno zakończony kompleksowy remont Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Pan Wicestarosta podkreślił, że zakres prac w ramach podpisanej umowy jest bardzo
szeroki i wiąże się z całościową zmianą instalacji grzewczej, instalacji elektrycznej oraz stolarki
okiennej i drzwiowej.
Pan Radny Jacek Foksiński ponownie podkreślił, że nie wyobraża sobie przenoszenia
całej szkoły w związku z prowadzonym remontem. Dodał, że należy czynić rozmowy
z wykonawcą umowy, ażeby prace najbardziej uciążliwe prowadzone były w porach
popołudniowych oraz w weekendy.
Pan Wicestarosta podkreślił, że jest skłonny odstąpić od przedstawionego pomysłu.
Dodał jednakże, iż nie chciałby odpowiadać za utrudnienia w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
Pani Radna Danuta Brzoskowska poprosiła o zabranie głosu Pana Radnego Marka
Beygra, który zawodowo związany jest z Zespołem Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.
Pan Radny Marek Beyger poinformował, że ciężko jest mu określić, które z rozwiązań
byłoby w tym stanie rzeczy bardziej poprawne. Dodał, że wartym do rozważenia byłoby
prowadzenie prac modułami i co za tym idzie w pierwszej kolejności wyremontowanie nowej
części szkoły. Jak nadmienił Pan Radny Beyger, taka sytuacja miała miejsce podczas
poprzedniego remontu szkoły i zdała egzamin.
Pan Wicestarosta poinformował, że wykonawca prowadzić będzie prace w systemie
brygadowym.
Pani Radna Teresa Tyborowska podkreśliła, że takie rozwiązanie satysfakcjonuje
wyłącznie wykonawcę robót. Dodała, że w trakcie realizacji umowy wykonawca zobligowany
jest do akceptacji wymagań inwestora.
Pan Radny Jacek Foksiński dodał, że wykonawca powinien zostać zobowiązany
do prowadzenia prac remontowych w taki sposób, aby nie zakłócały one prowadzenia zajęć
lekcyjnych.
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Pan Wicestarosta ponownie wyraził obawę sprawnego prowadzenia zajęć przy
równoczesnym prowadzeniu prac remontowych. Dodał jednakże, iż w pełni uszanuje wolę
większości radnych i w odniesieniu do podjętej decyzji podejmie z Panem Starostą stosowne
działania.
Pani Radna Teresa Tyborowska zwróciła uwagę, że poruszane w ramach dzisiejszej
sesji kwestie winny być omówione jeszcze przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie
przedmiotowego remontu. Dodała, że powyższe rozwiązanie dałoby możliwość zawarcia
stosownych uzgodnień w podpisywanej z wykonawcą umowie.
Wypowiedź Pani Teresy Tyborowskiej poparł kolejno w swojej wypowiedzi Pan Radny
Jacek Boluk-Sobolewski.
Pan Wicestarosta przekazał, że wartym rozważenia byłoby zwołanie wspólnego
posiedzenia wszystkich komisji z udziałem dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 oraz wykonawcy prac
remontowych.
Radni Powiatu wspólnie zadecydowali o odstąpieniu od pomysłu organizacji wspólnego
posiedzenia komisji, wskazując, iż w tak dużym gronie osób trudno byłoby wypracować
kompromis w sprawie.
Pani Radna Teresa Tyborowska podkreśliła kolejno, że w jej przekonaniu koszty
związane z ewentualnym przeniesieniem szkoły do budynku tymczasowego powinien ponieść
wykonawca, gdyż takim działaniem znacznie ułatwimy prace ekipie remontowej. Nadmieniła,
że w innym przypadku nie widzi możliwości wprowadzenia tychże zmian.
Kończąc rozważania w przedmiotowej sprawie Radni Powiatu wypracowali
stanowisko, aby prace remontowe prowadzone były przy równoczesnym prowadzeniu zajęć
lekcyjnych.
Ad. 6
Po stwierdzeniu, że wyczerpane zostały wszystkie punkty porządku obrad,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski o godz. 16.40 zamknął XLVI sesję
Rady Powiatu V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
/-/ Roman Mirowski
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