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Protokół Nr 3/18 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

 

Ad. 1.  
 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 3. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący 

Zarządu stwierdził, iż nieobecna jest Pani Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-

Dobrzyński. 

 
Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 3. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

4.1. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie lokali 

użytkowych, pomieszczeń, garaży i gruntów będących własnością Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników.  

      5.   Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach 

ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku; 

5.2. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali 

użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

      6. Sprawy różne: 

6.1. Pani Katarzyna Orłowska – Sekretarz Powiatu – przekazanie protokołu 

komisji konkursowej w sprawie wyboru oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 

roku; 

6.2. Pani Emilia Piotrowska – Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Gospodarki Nieruchomości – przekazanie wniosku w sprawie 

uzgodnienia trasy przyłącza elektroenergetycznego; 

6.3. Pani Kinga Kacprzykowska – Referent ds. obsługi Rady Powiatu – 

przekazanie prośby zgłoszonej przez Pana Wojciecha Kwiatkowskiego Radnego Rady 

Powiatu, zgłoszonej podczas Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 3 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4. 

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie 

lokali użytkowych, pomieszczeń, garaży i gruntów będących własnością Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników. 

Podjęcie niniejszej uchwały konieczne jest w celu kontynuowania stosunku najmu, 

dzierżawy lub użyczenia dotychczasowym użytkownikom nieruchomości. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub 

użyczenie lokali użytkowych, pomieszczeń, garaży i gruntów będących własnością Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz dotychczasowych użytkowników. 

Ad. 5.1. 

 Jako kolejny punkt posiedzenia Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji 

organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2019 roku. 

 

Przewodniczący poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęły trzy oferty, które zostały 

poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez powołaną do tego celu Komisję 

Konkursową. Po ocenie przez Komisję okazało się, iż tylko jedna oferta spełnia wszystkie 

wymogi, tj. formalne oraz merytoryczne, które zostały określone w ogłoszeniu  o otwartym 

konkursie ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. Oferta spełniająca 

wszystkie wymogi została złożona przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą  

w Brusach.  

W tym miejscu został zrealizowany punkt 6. posiedzenia, tj. przekazanie protokołu 

sporządzonego przez Komisję Konkursową. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej  

w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. 

Ad. 5.2. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę 

lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku ze wzrastającym wskaźnikiem inflacji 

oraz kosztami obsługi wynajmowanych nieruchomości stosowne jest podniesienie wysokości 



 

▀▀▀▀ - Ochrona Danych Osobowych 
 

czynszów, co w konsekwencji pozwoli na gospodarowanie nieruchomościami w sposób 

zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. 

Decyzja Zarządu: 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę 

lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego. 
Ad. 6.1. 

 Punkt został zrealizowany przy podjęciu uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej  

w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. 
Ad. 6.2. 

 Kolejny punkt posiedzenia to pismo Pani Emilii Piotrowskiej – Zastępcy Kierownika 

Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomości, która przekazała wniosek  

w sprawie uzgodnienia trasy przyłącza elektroenergetycznego. Przewodniczący Zarządu 

poinformował, iż wniosek został złożony w dniu 3 grudnia 2018 r. przez ▀▀▀ Concept z 

siedzibą przy ul. Kasztanowej 4 w Brodnicy.  

 Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączoną dokumentację 

podjęli decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu. Zgodnie z prośbą dwóch członków Zarządu 

Powiatu złożyło podpisy pod oświadczeniem woli o udostępnieniu nieruchomości pod 

projektowanymi urządzeniami.  
Ad. 6.3.  

 Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż Pana Wojciech Kwiatkowski Radny Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji  

w zakresie podziału subwencji oświatowej w roku 2018,  wydatkowania budżetu Powiatu  

w przedmiocie funduszu reprezentacyjnego oraz zsumowania wysokości kar umownych  

za zerwanie podpisanych umów na remonty dróg powiatowych, które będą realizowane w 

2019 roku. Informacja wraz z przygotowaną dokumentacją została przekazana podczas 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
Ad. 7. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował  

o możliwości złożenia wniosków. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, po czym 

Przewodniczący podjął decyzje o zakończeniu posiedzenia. 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1435. 

Przewodniczący Zarządu –  Franciszek Gutowski ……………………………… 

Wicestarosta                      - Danuta Malecka  ……………………………… 

Członek Zarządu               - Roman Mirowski  ……………………………… 

Członek Zarządu               - Jacek Foksiński      ……………………………… 

Członek Zarządu               - Danuta Brzoskowska ……………………………… 

Protokołowała: Emilia Pęcak 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 


