P R O T O K Ó Ł Nr 105/17
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 września 2017 r.

Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 105 posiedzenie Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu 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.
Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu
zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

Otwarcie 105 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu Nr 104/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 14 września 2017 r.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego na 2017 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
w sprawie:
6.1. skarga na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Wielgiem.
7. Sprawy różne:
7.1. Pani Barbara Stosio Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim – prośba o przedłużenie
terminu zakończenia robót zadania pn. „Remont i przebudowa dróg powiatowych
nr 2105C i 2106C Części I: Remont nawierzchni chodników przy drodze
powiatowej nr 2105C w miejscowości Wielka Łąka i Część II: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2106C polegająca na utwardzeniu poboczy i wydzieleniu ruchu
pieszego w miejscowości Wielka Łąka”;
7.2. Pan Daniel Drozdowski za-ca dyr. ds. Realizacji Kontraktów PBDI S.A.
w Toruniu – prośba o przedłużenie terminu na zadanie pn. „Remont nawierzchni
dróg powiatowych nr 2112C, 2113C, 2114C, 2120C, 2124C, 2131C, 2128C”
na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz Radomin;
1.
2.
3.
4.
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7.3. insp. Dariusz Borowiec Komendant Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu
– prośba o partycypacje w kosztach remontu Posterunku Policji w Kowalewie
Pomorskim;
7.4. insp. Dariusz Borowiec Komendant Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu
– kosztorys prac remontowo – budowlanych pomieszczeń Posterunku Policji
w Kowalewie Pomorskim;
7.5. Pani Emilia Piotrowska z-ca Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami – prośba o uzgodnienie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowa Wieś, obejmującego
działki 43/1, 121/55 122 oraz część działek 60/1 i 217;
7.6. Pani Ewa Cybulska Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
informacja
dotycząca
zaopiniowania
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowa Wieś, obejmującego
działki 43/1, 121/55 122 oraz część działek 60/1 i 217;
7.7. Pani Małgorzata Quaium Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – prośba o podjęcie stanowiska w sprawie zmiany terminu realizacji
umowy;
7.8.Pani Aleksandra Bogdańska Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o oddanie w trwały Zarząd
placówki.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 105 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Protokół Nr 104/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
14 września 2017 r. przedstawił Pan Andrzej Okruciński Przewodniczący Zarządu.
Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego
przyjęcie.
Protokół Nr 104/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 14 września 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.
Dochody:
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W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dochodów
o kwotę 1.433,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.31230.64.2017 z dnia 20 września 2017 roku na wniosek Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa K-PUW z dnia 19 września 2017 roku.
W rozdziale 71015 nadzór budowlany zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia
21 września 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące
utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów
budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa
kujawsko-pomorskiego.
Wydatki:
W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków
o kwotę 1.433,00 zł w paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii zgodnie z wnioskiem powiatu golubsko-dobrzyńskiego do Wydziału
Insfrastruktury i Rolnictwa K-PUW.
W rozdziale 71015 nadzór budowlany zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł
w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa
w związku z częstymi wyjazdami na czynności inspekcyjno – kontrolne obiektów
budowlanych uszkodzonych w czasie nawałnic przechodzących przez województwo.
Zmiany zostały również wprowadzone w załącznikach dotyczących zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, do których należą wymienione wyżej zadania zlecone
do realizacji powiatom.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 105/248/2017 Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok.

Ad. 6.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem.
W dniu 10 sierpnia 2017 r. do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wpłynęła
przekazana przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. (znak:
OR.1510.6.2017) skarga Pani Małgorzaty Wołk (zwanej dalej „Skarżącą”).
Skarżąca w przedłożonym piśmie podniosła kwestię braku kontynuacji z jej osobą
zatrudnienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem. Zgodnie
z załączoną dokumentacją dotychczasowa umowa zawarta była na czas określony do dnia
31 sierpnia 2017 r. i mimo wcześniejszej informacji o możliwości zawarcia kolejnej umowy
(umowa na zastępstwo pracownika), pracodawca odstąpił od jej zawarcia.
Sprawie tej nadano bieg kierując ją zgodnie z § 54 ust. 3 Statutu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego, stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r.
poz. 1591) do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (zwanej dalej
3

„Komisją”), celem zbadania zasadności zarzutów zawartych w skardze. Komisja
z ww. skargą zapoznała się na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2017 r., które odbyło
się z udziałem Radcy Prawnego Urzędu.
Członkowie Komisji po przeanalizowaniu podniesionych w skardze zarzutów uznali,
że Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.
Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z regulacją art. 229 pkt 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 –
dalej jako k.p.a.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych
do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań
lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt
2, jest co do zasady Rada Powiatu. Zaznaczyć jednakże wypada, iż przepis art. 229 k.p.a
zawiera tylko pomocnicze określenie właściwości organów do rozpatrywania skarg („jeżeli
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg”),
pierwszeństwo zaś określenia tej właściwości mają przepisy odrębne, a dopiero w przypadku
ich braku zastosowanie znajdzie przepis art. 229 k.p.a. (wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie o sygn. akt: II SA/Wr
2486/03).
Mając na względzie fakt, iż Skarżąca w przedłożonym piśmie podnosi kwestie
związane ze stosunkiem pracy wskazać należy, że ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
Nr 20, poz. 85 z późn. zm.) rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy powierza sądom
pracy - stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych
(art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).
Powyższa regulacja prawna jasno wskazuje, że sprawy z zakresu stosunku pracy
poddane zostały przez ustawodawcę kognicji sądów powszechnych, co równoznaczne jest
z brakiem właściwości rzeczowej Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów
zawartych w przedłożonym przez Skarżącą piśmie. W konsekwencji powyższego Rada
Powiatu nie jest uprawniona do dokonywania ustaleń w tym zakresie, ani stosowania
ewentualnych środków prawnych w stosunku do Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wielgiem.
W miejscu tym podkreślić jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 223 § 1 k.p.a organy
państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy
organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej
właściwości. Z powyższego przepisu wynika obowiązek przestrzegania przez organ swojej
właściwości z urzędu. Natomiast stosownie do art. 231 k.p.a, jeżeli organ, który otrzymał
skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać ją właściwemu
organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w przedmiotowej sprawie właściwy jest organ
wymiaru sprawiedliwości, konieczne jest uznanie się przez Radę Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz wskazanie
Skarżącej organu właściwego do rozpatrzenia zarzutów zawartych w jej skardze.
Reasumując poczynione ustalenia, Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uznaje się
za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Skarżącej, wskazując jednocześnie, że organem
właściwym do rozpatrzenia zawartych w skardze zarzutów jest Sąd Rejonowy w Toruniu
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (ul. Piastowska 7, 87-100 Toruń).
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Barbary Stosio Prezesa
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
dotyczące prośby o przedłużenie terminu zakończenia robót zadania pn. „Remont
i przebudowa dróg powiatowych nr 2105C i 2106C Części I: Remont nawierzchni chodników
przy drodze powiatowej nr 2105C w miejscowości Wielka Łąka i Część II: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2106C polegająca na utwardzeniu poboczy i wydzieleniu ruchu pieszego
w miejscowości Wielka Łąka”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że ustosunkował
się do przedmiotowej sprawy pozytywnie i wyraża zgodę na przedłużenie terminu robót
do dnia 31 października 2017 r.
Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana Daniela Drozdowskiego za-cy
dyr. ds. Realizacji Kontraktów PBDI S.A w Toruniu dotyczące prośby o przedłużenie terminu
na zadanie pn. „ Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2112C, 2113C, 2114C, 2120C,
2124C, 2131C, 2128C” na terenie gminy Golub-Dobrzyń oraz Radomin;
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że ustosunkował
się do przedmiotowej sprawy pozytywnie i wyraża zgodę na przedłużenie terminu robót
do dnia 31 października 2017 r.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana insp. Dariusza Borowca
Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącego prac remontowo –
budowlanych pomieszczeń Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższą prośbą wyraża zgodę na partycypacje
w kosztach prac remontowo – budowlanych po wcześniejszym ustaleniu kwoty
z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pana insp. Dariusza Borowca
Komendanta Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu dotyczące kosztorysu prac remontowo
– budowlanych pomieszczeń Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym kosztorysem i informuje, że decyzja
w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta po wcześniejszym ustaleniu kwoty
z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
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Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Emilii Piotrowskiej z-cy
Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące
uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowa
Wieś obejmującego działki nr 43/1, 121/55, 122 oraz części działek 60/1 i 217.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że uzgadnia
pozytywnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 7.6.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Ewy Cybulskiej Kierownika
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowa Wieś, obejmującego działki
nr 43/1, 121/55, 122 oraz części działek 60/1 i 217.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i informuję, że uzgadnia
pozytywnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 7.7.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Małgorzaty Quaium Inspektora
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczące zmiany terminu realizacji umowy
na wykonanie „Programu ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata
2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że ustosunkował
się do przedmiotowej sprawy negatywnie i nie wyraża zgody na przedłużenie terminu
umowy.
Ad. 7.8.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił pismo Pani Aleksandry Bogdańskiej
dotyczące prośby oddania w trwały Zarząd placówki.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z ww. pismem informuje, że ustosunkował
się do przedmiotowej sprawy pozytywnie i wyraża zgodę na ustalenie trwałego zarządu
wnioskowanej nieruchomości.
Ad. 8.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
Powiatu podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1530 zamknął 105 posiedzenie Zarządu
Powiatu.
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Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

Andrzej Okruciński
Franciszek Gutowski

……………………………
……………………………

Jacek Foksiński
Danuta Brzoskowska
Marian Wrzesiński

……………………………
……………………………
……………………………

Protokołowała
Anna Górna-Hossa
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