
Podsumowanie 

działań samorządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego –

połowa VI kadencji



Inwestycje drogowe

Powiat Golubsko-Dobrzyński



Łączna długość zrealizowanych inwestycji drogowych - 37,107 km

Łączna długość wykonanych chodników przy drogach powiatowych – 11,272 km

Łączna kwota wydatkowanych środków 

19.623.536,27 zł

Pozyskane dofinansowanie

8.318.854,86  zł

Wkład własny powiatu

11.304.681,41 zł

Inwestycje drogowe



W omawianym okresie samorząd powiatowy powierzał także innym jednostkom

samorządu terytorialnego realizację zadań w obszarze dróg powiatowych (drogi i chodniki):

- łączna kwota wydatkowanych środków na roboty budowlane 4.113.021,38 zł

- otrzymane dofinansowanie 2.535.098,56 zł

- wysokość środków własnych 1.577.922,82 zł



Inwestycje 

drogowe

Droga powiatowa nr 2107C 
Szychowo - Chełmonie wraz 
z infrastrukturą 
towarzyszącą  - 4 km 752 m





Droga powiatowa nr 2126C Świętosław - Działyń 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą  - 5 km 828 m







Droga powiatowa nr 2114C 

Gałczewko- Nowa Wieś -

Golub-Dobrzyń – 2 km 424 m



Droga powiatowa nr 2114C 

Gałczewko- Nowa Wieś -

Golub-Dobrzyń - 5 km 803 m



Inwestycje 

drogowe

Droga powiatowa nr 2118C 
Szafarnia – Wąpielsk –
Długie - Rypin wraz z 
chodnikiem - 1 km 789 m



Inwestycje kubaturowe

Powiat Golubsko-Dobrzyński



Kwota wydatkowanych środków na ten cel, to 

9.351.076,91 zł,

z czego:

- otrzymane dofinansowanie 5.241.917,72 zł

- środki własne powiatu 4.109.159,19 zł



Placówka

opiekuńczo-

wychowawcza

o specjalizacji

terapeutycznej

w Golubiu-

Dobrzyniu za 

kwotę

2.972.199,95 zł



Zespół Szkół nr 1 im. Anny 
Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Poprawa efektywności

energetycznej placówek

oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

Łączny koszt wyniósł

5.027.241,47 zł



Budynek administracyjno-
dydaktyczny Zespołu Szkół                         
w Kowalewie Pomorskim



Budynek Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wielgiem



Zmiana sposobu
użytkowania istniejących
warsztatów budynku
Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim





Budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim



Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Sądu

w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Szkoły Muzycznej

- 1.262.577,71 zł





Pula środków liczona łącznie z przeznaczeniem 

na inwestycje drogowe i kubaturowe 

w latach 2018-2021 stanowi kwotę

33.087.634,56 zł



Inwestycje w zakresie 

ochrony zdrowia

Powiat Golubsko-Dobrzyński



Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Łączny koszt przebudowy oddziału wraz 

z zakupionym sprzętem wyniósł ponad 8.950.683,28 zł.  

Obecnie budynek jest dwukondygnacyjny i znajduje się na nim łącznie 

37 łóżek dla pacjentów, a przy każdej sali łóżkowej utworzony został 

węzeł sanitarny z łazienką i prysznicem.



kardiomonitor respirator

Wyposażenie dla Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu 



Wyposażenie dla Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu 

Pompa imfuzyjna pulsoksymetr



Ambulans typu „B”



Ambulans typu „C”



Wyposażenie dla Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu 

Laparoskop z przystawką 

artroskopową



Łączne wydatki w obszarze ochrony zdrowia wyniosły

12.122.495,12 zł
Z czego:

- pozyskane dofinansowanie wynosi

6.864.628,84 zł

- przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości

5.257.866,28 zł



Obszar 

edukacji publicznej

Powiat Golubsko-Dobrzyński



W obszarze tym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjno-dydaktycznego Zespołu Szkół

w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8,

- poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem,

- poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu,

- zmiana sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na

warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy

ul. Odrodzenia 8,

- adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły

Muzycznej I Stopnia w Kowalewie Pomorskim.

W omawianym okresie realizowane były również projekty unijne dedykowane oświacie.





Projekty unijne 

dedykowane oświacie

Powiat Golubsko-Dobrzyński



„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” - 69.850,00 zł



 Całkowita wartość projektu to 1.913.710,80 zł

 dofinansowanie UE w wysokości 85% 1.626.654,18 zł

 pozostałe 15% to koszty własne tj. 287.056,62 zł w tym wkład pozafinansowy

„Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” 
( 2017-2019)



Nowe perspektywy kształcenia

zawodowego w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim” (2019-2021)



Nowe perspektywy

kształcenia zawodowego

w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim” (2019-2021)

Całkowita kwota projektu: 2.472.301,51 zł

dofinansowanie UE w wysokości 85% - 2.101.456,28 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5% - 123.615,07 zł

wkład własny 10% - 247.230,16 zł w tym wkład

pozafinansowy.



Nowe perspektywy kształcenia zawodowego w Powiecie Golubsko-

Dobrzyńskim” (2019-2021)



„Szkolimy się na zawodowców – wsparcie szkolnictwa 

branżowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim” (2021-2023)

Całkowity koszt projektu: 4.004.432,37 zł

dofinansowanie z UE w wysokości 85%: 3.403.767,51 zł

dofinansowanie z budżetu państwa 5%: 200.221,61 zł

wkład własny 10% 400.443,25 zł w tym wkład pozafinansowy.



 „Region nauk ścisłych II” realizowany w latach 2018 – 2023 w Zespole Szkół nr 1 im. Anny

Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu na kwotę

253.515,82 zł



„Niebo nad astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowany w  latach 2019 –

2023 w  Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 240.920,18 zł

Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu bierze również udział w projekcie „Warsztaty 

edukacyjne – wykaż się kreatywnością przez programowanie”, którego partnerem jest Powiat 

Golubsko-Dobrzyński wraz z innymi samorządami powiatu na kwotę 670.389,29 zł



Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim zrealizował projekt

„Aktywna młodzież”, gdzie całkowity koszt wynosił 54.426,00 zł.

Należy także zaznaczyć, że w omawianym okresie 3-krotnie 

realizowany był również projekt Erasmus+  na łączną kwotę

200.179,00 Euro, tj. ok. 1 mln zł



Całkowity koszt realizowanych projektów w obszarze oświaty 

ze środków UE to kwota  10.679.545,97 zł.

z czego:

- pozyskane dofinansowanie wynosi 9.744.815,94 zł

- przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 934.730,03 zł



Obszar wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej

Powiat Golubsko-Dobrzyński



-Kwota wydatkowanych środków na świadczenia dla rodzin zastępczych,

w tym program 500 + 5.775.978,05 zł

-Środki na jednorazowe świadczenie w ramach programu Dobry Start

(łącznie 210 świadczeń) na kwotę 66.900,00 zł

-realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie

pandemii COVID-19” – zakup sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej -

z tej formy wsparcia skorzystały 182 osoby za łączną kwotę 220.771,00 zł

- realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2” „Rodzina w Centrum 3” za kwotę

267.425,44 zł

Łączna kwota środków wydatkowana w tym obszarze to 6.331.074,49 zł



Obszar wsparcia osób 

z niepełnosprawnością

Powiat Golubsko-Dobrzyński



 Program „Aktywny Samorząd” Moduł I i II 368.547,02 zł

 Program Wyrównywania różnic między regionami 943.618,09 zł,

 Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi –

Moduł III” – obejmował pomoc finansową dla 138 osób w łącznej kwocie

273.500,00 zł.



Łączna kwota środków wydatkowana w tym obszarze 

to 1.585.665,11 zł



Obszar przeciwdziałania bezrobociu

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Powiat Golubsko-Dobrzyński



 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-

dobrzyńskim IV” za kwotę 4.747.174,90 zł,

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-

dobrzyńskim V” za kwotę 2.477.277,88 zł,

 „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie golubsko-

dobrzyńskim IV” za kwotę 5.825.871,45,

 „Wspierajmy osoby młode pozostające bez pracy” za kwotę 2.815.503,60 zł



Całkowity koszt realizowanych projektów  oraz innych form pomocy 

15.865.827,83 zł

- wysokość uzyskanego dofinansowania 13.413.665,96 zł

- środki z Funduszu Pracy stanowiące wkład własny 2.452.161,87 zł



Plany inwestycyjne

Powiat Golubsko-Dobrzyński



- modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 

w Golubiu-Dobrzyniu (budowa hali sportowej, adaptacja pomieszczeń na Szkołę 

Muzyczną) – planowana kwota całkowita to 

14.300.000,00 zł



Budowa Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu –

planowana kwota to 

3.874.880,39 zł



- budowa ronda przy ul. Piłsudskiego – Sokołowskiej - Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzyniu  oraz 

budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia – na tym etapie brak danych w zakresie kosztów inwestycji.



-budowa laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu –

w ramach otrzymanego vouchera z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.000.000,00 zł

- karetkę za kwotę 590.000,00 zł, 

przy dofinansowaniu 500.000,00 zł ze środków UE



- tomograf komputerowy GE Revolution EVO z wyposażeniem  za kwotę 

2.700.000,00 zł



Łączne koszty planowanych inwestycji 

(bez ronda i obwodnicy) 

to kwota   24.464.880,39 zł, 

przy  pozyskanym dofinansowaniu w wysokości    

22.564855,13 zł 

i wkładzie własnym na poziomie                               

1.900.025,26 zł 
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Plany inwestycyjne powiatu wynikające z już podpisanych dokumentów



Dziękuję za uwagę!


