P R O T O K Ó Ł Nr 88/17
posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 13 marca 2017 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego odbyło się 88 posiedzenie Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, które o godzinie 1400 otworzył i prowadził
Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Okruciński.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący
Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 100% członków Zarządu Powiatu.
Ad. 3.
1. Otwarcie 88 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 87/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawach:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok;
5.2. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych
przez Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2017
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawach:
6.1. nadania statutu Technikum im. Anny Wazówny z siedzibą przy ul. PTTK 28,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;
6.2. przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu
golubsko-dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”;
6.3. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2016;
6.4. poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych
w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności
terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności;
6.5. 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;

6.6. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego;
6.7. zmieniająca uchwałę Nr II/13/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych, członków Zarządu oraz przewodniczących stałych
komisji Rady Powiatu;
7. Sprawy różne:
7.1. Pan Daniel Brożek Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Toruniu – omówienie bieżącej sytuacji warsztatów;
7.2. Pan Tomasz Zwoliński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego – prośba o podjęcie stosownych kroków prawnych
mających na celu zaniechanie przez Pana Marka Marcina Kołodziejczaka
formułowania pisemnych gróźb pod adresem Pani Małgorzaty Badźmirowskiej
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;
7.3. Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zakup ze środków
własnych kosiarki spalinowej;
7.4. Pan Mariusz Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o zwiększenie budżetu o kwotę 21.118,00 zł w związku z wyrokiem
dotyczącym odszkodowania Pana Marcina Jabłońskiego;
7.5. Pan Grzegorz Różański Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o zmianę planu budżetu Szkoły;
7.6. Pan Grzegorz Różański Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu –
prośba o zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie napraw
i remontów tj. wymiana uszkodzonego wkładu kominowego do pieca CO,
wymiana drzwi wejściowych spełniających zalecenia Inspekcji, wymiana okien
w ciągu elewacji budynku i holu głównego;
7.7. Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na podpisanie
umowy dotyczącej najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność jednostki;
7.8. Pani Halina Paszkowska Członek Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy – Uchwała Nr 6/S/2017 Składu Orzekającego
Nr 5 z dnia 31 marca 2017 r. dotycząca opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z informacją o stanie
mienia;
7.9. insp. Dariusz Borowiec Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu
– prośba o udzielenie wsparcia finansowego przy zakupie nagród i upominków
dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów;
7.10. Pani Iwona Malinowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o zamontowanie głowic termostatycznych na
kaloryferach w pomieszczeniach biurowych;
7.11. Pani Iwona Malinowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o odstąpienie od konieczności zapłaty za czynsz

pomieszczeń biurowych i piwnicznych za okres dwóch miesięcy z uwagi na
zawartą ugodę sądową z Panią Lidią Jankowską;
7.12. Pan Wiesław Czarnecki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji
w Toruniu – prośba o ufundowanie nagród XVII edycji Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Ludowych dla uczniów;
7.13. Pan Daniel Brożek Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Toruniu – prośba o pomoc finansową przeznaczoną na wymianę pieca
i zbiornika wody w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim;
7.14. Pan Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego –
petycja mieszkańców o przeprowadzenie remontu drogi na odcinku Wielka Łąka –
Józefat;
7.15. Pan Michał Piotrowicz Prezes Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu – informacja dotycząca zadłużenia przez Szpital
Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu na rzecz Spółki;
7.16. Pani Elżbieta Kasprowicz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy – wystąpienie
pokontrolne;
7.17. Pan Jan Bliźniak nauczyciel Zespołu Szkół w Dębowej Łące – prośba
o wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł na organizację dwóch konkursów
geograficznych ze znajomości mapy Polski i świata;
7.18. Pan Stefan Borkowicz Prezes Oddziału PTTK im. Zygmunta
Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o ufundowanie nagród dla
uczestników konkursu „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą”;
7.19. Pani Magdalena Zygnarowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o dokonanie zmian w budżecie;
7.20. Pan Rafał Karaszewski Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
– prośba o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji
z Gminą Kowalewo Pomorskie w 2017 roku budowy i przebudowy chodników
oraz parkingów Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie.
7.21. Podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania Patronatu Honorowego Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 88 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Protokół Nr 87/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
31 marca 2017 r. przedstawił Pan Andrzej Okruciński Przewodniczący Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego. Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych
uwag i prosi o jego przyjęcie.

Protokół Nr 87/17 został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Wydatki:
W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przeniesienia planu wydatków
bieżących między paragrafami 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 300,00 zł zabezpieczając plan w paragrafie zakup usług
zdrowotnych.
W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć planów wydatków bieżących zakup
usług pozostałych z planów w paragrafach zakup energii, zakup usług remontowych i zakup
pomocy dydaktycznych. Zabezpieczono również plan wydatków na podróże służbowe
związane z indywidualnym nauczaniem Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu
(przeniesiono kwotę 3.500,00 zł zwiększając plan do kwoty 9.000,00 zł).
W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej dokonano przesunięć planów między
paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki, zapewniającym prawidłową realizację
budżetu DPS.
W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dokonano przesunięcia planu
wydatków między paragrafami na zabezpieczenie potrzeb spowodowanych zmianami
przepisów i niezbędnymi w związku z tym szkoleniami pracowników merytorycznych
o kwotę 500,00 zł.
W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zabezpieczono plan
wydatków w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej zwiększając o kwotę 500,00 zł w związku ze zmianami przepisów prawnych
i koniecznością przeszkolenia pracowników w tym zakresie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie podjął uchwałę Nr 88/208/17 Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Ad. 5.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat
Golubsko-Dobrzyński na rok 2017.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 82/196/17 z dnia 9 lutego 2017 r. ogłosił

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: kultury fizycznej,
w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób starszych i niepełnosprawnych.
Na realizację zadań zaplanowano w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego środki
publiczne w kwocie 17.000,00 zł. Na otwarty konkurs ofert wpłynęło łącznie 14 ofert. Oferty
zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję konkursową.
Do uzasadnienia dołączono protokół z prac nad otwartym konkursem ofert.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie podjął uchwałę Nr 88/209/17 Zarządu
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych przez Powiat GolubskoDobrzyński na rok 2017.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie nadania statutu Technikum im. Anny Wazówny
z siedzibą przy ul. PTTK 28, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w GolubiuDobrzyniu.
Dnia 30 marca 2017 r. Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjęła uchwałę
Nr XLI/176/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała m.in. określa warunki
przekształcenia dotychczasowego publicznego gimnazjum w publiczne technikum.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie nadania statutu Technikum im. Anny Wazówny
z siedzibą przy ulicy PTTK 28 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w GolubiuDobrzyniu.
Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu
współpracy powiatu golubsko-dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie
później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu
współpracy powiatu golubsko-dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ro

Ad. 6.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.
Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest zobowiązany przynajmniej raz
w roku przedłożyć radzie informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.”
Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych
zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności
terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia karty samorządności.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowej uchwały na kolejnym
posiedzeniu Zarządu.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego 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.
Na mocy art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, które także zawiera informacje z realizacji
strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej organizator pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie przedstawia sprawozdanie z efektów pracy.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego 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.

Ad. 6.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Uchwałą nr XXXVII/156/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017, ustalono rozkład godzin pracy oraz
harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Właściciele aptek funkcjonujących na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
zwrócili się do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z prośbą o zmianę sposobu dyżurowania
aptek na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego określonego ww. uchwałę. Dnia
12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie
z właścicielami aptek, którego celem było wypracowanie zgodnego stanowiska w sprawie
pełnienia dyżurów zapewniającym mieszkańcom Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dostęp
do świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy. Na spotkaniu
tym uzgodniono, iż wszystkie apteki ogólnodostępne z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
będą pełnić całodobowe dyżury przemiennie, po 2 dni z rzędu, wg ustalonego harmonogramu.
Niniejsza uchwała aktualizuje ponadto rozkład godzin aptek na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego oraz dostosowuje rozkład dyżurów w porze nocnej, w niedziele
i święta oraz inne dni wolne od pracy w związku z likwidacją od dnia 1 maja 2017 r. jednej
apteki w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 6.7.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił uchwałę Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr II/13/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, członków Zarządu oraz przewodniczących stałych komisji Rady
Powiatu.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują diety
oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada Powiatu przy ustaleniu wysokości diet
radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Przedłożona do głosowania zmiana uchwały związana jest z podjęciem przez Radę
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwały nr XLI/175/2017 z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która w odniesieniu
do dotychczas obowiązującego Statutu Powiatu zawiera nowe uregulowania. Uchwalony
w dniu 30 marca 2017 r. Statut Powiatu Golubsko-dobrzyńskiego nie wyszczególnia, jak
dotychczas, podziału na sesje zwyczajne i sesje nadzwyczajne, odsyłając w tej materii do
uregulowań ww. ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto regulacja nowego Statutu
Powiatu nie przewiduje możliwości zwołania komisji Rady Powiatu w trybie
nadzwyczajnym, co zostało również uwzględnione w przedłożonym do głosowania projekcie

uchwały. Wobec tego zaistniała konieczność dostosowania brzmienia § 4 ust. 2 pkt 2 uchwały
do nowej regulacji.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę nr II/13/10 Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych, członków Zarządu oraz przewodniczących stałych
komisji Rady Powiatu.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił Pana Daniela Brożka Prezesa Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu oraz Pana Bogdana Oskwarka Dyrektora Zespołu
Szkół w Kowalewie Pomorskim o przedstawienie prośby skierowanej do Zarządu Powiatu
o utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego.
Pan Daniel Brożek poinformował Zarząd Powiatu, że chce utworzyć przedsiębiorstwo
Społeczne. W chwili obecnej, aby rozpocząć działalność potrzebne jest lokum. Na powyższą
działalność do dnia dzisiejszego zapewnione było miejsce, gdzie właścicielem był Urząd
Miasta Kowalewa Pomorskiego. W chwili obecnej pomieszczenia, które były w użyczeniu dla
warsztatów Burmistrz Miasta sprzedał. Drugi obekt, który jest w użyczeniu wymaga
kapitalnego remontu. W związku z powyższym w chwili obecnej WTZ nie posiada żadnego
pomieszczenia, aby umiejscowić Przedsiębiorstwo. Pan Daniel Brożek skierował prośbę
do Zarządu Powiatu o wydzierżawienie tymczasowo pomieszczeń Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia. Poinformował również, że jego zamysłem
jest stworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego, które ma funkcjonować na podobnych
zasadach jak spółdzielnia socjalna. Po rozpoczęciu działalności Pan Prezes chcę przystąpić do
projektu, który będzie dofinansowywał osoby pracujące w przedsiębiorstwie w wysokości
24.000,00 zł. Przy tym projekcie mogą zostać utworzone 5 stanowisk pracy co daje
120.000,00 tyś zł. Pan Daniel Brożek również poinformował, że na powyższy cel można
wziąć pożyczkę w wysokości 100.000,00 zł z rozłożeniem spłaty na 7 lat z karencją nie
spłacania przez 6 miesięcy. Przedsięwzięciami, którymi zajmowałoby się przedsiębiorstwo
to recykling sprzętu elektronicznego, niszczenie dokumentacji z danymi wrażliwymi oraz
pielęgnacja terenów zielonych. Uczestnicy są przygotowani do wykonywania powyższych
czynności. Ponadto Prezes poinformował, że w każdej chwili może zostać podstawiona
maszyna do mielenia plastikowych pozostałości, przy czym obsługa powyższej maszyny nie
jest skomplikowana. Polega ona na odczytywaniu etykiety i odpowiednim sortowaniu
materiałów, a później niszczeniu ich. Ponadto firma zobligowała się do dostarczania
i odbierania towaru. Pan Daniel Brożek poinformował również, że w tym podmiocie
gospodarczym osoby niepełnosprawne będą otrzymywać stałe dofinansowanie z PFRON-u.
Pan Bogdan Oskwarek Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim poinformował,
że w chwili obecnej w tych pomieszczeniach nic się nie znajduję. W najbliższym czasie
według projektu ma się rozpocząć termomodernizacja. W chwili obecnej ciężko jest też
przewidzieć przewidywane zakończenie ww. zadania. Ponadto Pan Dyrektor poinformował,
że w przyszłości po wykonanej termomodernizacji chciałby przenieść i urządzić pracownie.
Nas dzień dzisiejszy w tych pomieszczeniach przecieka dach oraz nie ma możliwości ogrzać
całego pomieszczenia.

Pan Daniel Brożek poinformował, że wniosek na powyższe zadanie ma zostać złożony
w miesiącu maju, natomiast w miesiącu czerwcu mają rozpocząć się szkolenia
przygotowujące do rozpoczęcia działalności. Ponadto poinformował, że Przedsiębiorstwo
Społeczne swoją działalność ma rozpocząć w miesiącu październiku. Na koniec spotkania
Pan Prezes poinformował, że jest umówiony na spotkanie z Panem Andrzejem Grabowskim
Burmistrzem Miasta Kowalewa Pomorskiego na rozmowę na temat lokalu dla
Przedsiębiorstwa Społecznego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i poinformował, że decyzja
w powyższej sprawie zostanie podjęta dopiera po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Tomasza Zwolińskiego
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o podjęcie
stosownych kroków prawnych mających na celu zaniechanie przez Pana Marka Marcina
Kołodziejczaka formułowania pisemnych gróźb pod adresem Pani Małgorzaty
Badźmirowskiej Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i informuję, że działania Pana
Marka Marcina Kołodziejczaka nie naruszają Pani Małgorzaty Badźmirowskiej na utratę
zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska w takim stopniu, aby podejmować
działania przewidziane prawem.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Hanny Wiśniewskiej
o wyrażenie zgody na zakup ze środków własnych kosiarki spalinowej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Mariusza Trojanowskiego
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu o zwiększenie budżetu o kwotę
21.118,00 zł w związku z wyrokiem dotyczącym odszkodowania Pana Marcina Jabłońskiego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym wnioskiem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Grzegorza Różańskiego
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o zmianę planu budżetu szkoły.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 7.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Grzegorza Różańskiego
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o zabezpieczenie środków finansowych

na przeprowadzenie napraw i remontów tj. wymiana uszkodzonego wkładu kominowego
do pieca CO, wymiana drzwi wejściowych spełniających zalecenia Inspekcji, wymiana okien
w ciągu elewacji budynki i holu głównego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go
pozytywnie.
Ad. 7.7.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Małgorzaty
Badźmirowskiej Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu
o wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej najmu pomieszczeń przeznaczonych na
działalność jednostki.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go
pozytywnie.
Ad. 7.8.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przestawił Uchwałę Nr 6/S/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 5 z dnia 31 marca 2017
roku dotyczącą opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok Powiatu GolubskoDobrzyńskiego wraz z informacją o stanie mienia.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową Uchwałą.
Ad. 7.9.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę o udzielenie wsparcia
finansowego przy zakupie nagród i upominków dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go pozytywnie.
Ad. 7.10.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pani Iwony Malinowskiej
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o zamontowanie
głowic termostatycznych na kaloryferach w pomieszczeniach biurowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 7.11.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił wniosek Pani Iwony Malinowskiej
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o odstąpienie od
konieczności zapłaty za czynsz pomieszczeń biurowych i piwnicznych za okres dwóch
miesięcy z uwagi na zawartą ugodę sądową z Panią Lidią Jankowską.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 7.12.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę o ufundowanie nagród XVII
edycji Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych dla uczniów.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 7.13.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana Daniela Brożka Prezesa
Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu o pomoc finansowaą przeznaczoną na
wymianę pieca i zbiornika wody w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i informuję, że zostanie
przekazana kwota w wysokości 6.000,00 zł zawarta stosownym aneksem do umowy.
Ad. 7.14.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Andrzeja Grabowskiego
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego dotyczące petycji mieszkańców
o przeprowadzenie remontu drogi na odcinku Wileka – Łąka – Józefat.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i informuję, że w chwili
obecnej została wykonana częściowa naprawa.
Ad. 7.15.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Pana Michała Piotrowicza
Prezesa Spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą
zadłużenia przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu na rzecz Spółki.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z ww przedstawioną informacją.
Ad. 7.16.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił wystąpienie pokontrolne Narodowego
Funduszu Zdrowia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wystąpieniem pokontrolnym.
Ad. 7.17.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę pana Jana Bliźniaka nauczyciela
Zespołu Szkół w Dębowej Łące o wsparcie finansowe w kwocie 500,00 zł na organizację
dwóch konkursów geograficznych ze znajomości mapy Polski i świata.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 7.18.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przestawił prośbę Pana Stefana Borkowicza Prezesa
Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu o ufundowanie nagród
dla uczestników konkursu „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go negatywnie.
Ad. 7.19.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Magdaleny Zygnarowskiej
o dokonanie zmian w budżecie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i rozpatrzył go
pozytywnie.
Ad. 7.20.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Rafała Karaszewskiego
Kierownika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego dotyczące przystąpienia do wspólnej
realizacji z Gminą Kowalewo Pomorskie w 2017 roku budowy i przebudowy chodników oraz
parkingów w miejscowości Wielka Łąka gm. Kowalewo Pomorskie.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym wnioskiem i informuję, że został
on rozpatrzony pozytywnie. Powiat przystąpi do wspólnej realizacji ww. zadania deklarując
udział w partycypacji w wysokości 50% całkowitych kosztów.
Ad. 7.21.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił regulamin przyznawania patronatu
honorowego Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w celu aktualizacji zasad przyznawania
Patronatu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym regulaminem i informuję, że w chwili
obecnej wysokość wsparcia finansowania będzie udzielona do kwoty 500,00 zł lub
ewentualny zakup 3 pucharów.
Ad. 8.
W wolnych wnioskach Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił prośbę Pana
Mariusza Trojanowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
dotyczącą wyrażenia zgody na przeprowadzenie zamówienia na wykonanie odwodnienia pasa
w formie zapytania o cenę bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu
go pozytywnie.
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Ad. 9.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1600 zamknął 84 posiedzenie Zarządu
Powiatu.
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