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Protokół Nr 17/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 17. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 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 

poinformował jednak, iż po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, przedstawi 

pismo nauczycieli Zespołu Szkół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, Zespołu Szkół Nr 2  

w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, którzy zwrócili się  

z prośbą o środki finansowe dla nauczycieli strajkujących. Dodatkowo poinformował,  

iż zaprosił na posiedzenie Zarządu Pana Michała Kamińskiego Prezesa Zarządu Szpitala 

Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu oraz prosi o możliwość przeprowadzenia 

rozmowy przed rozpoczęciem porządku obrad. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 17. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 16/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 27  marca 2019 r.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

5.1. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018; 

5.2. w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020.; 

5.3. 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; 

5.4. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Pani Jolanta Gardecka Sklep Spożywczo-Przemysłowy – prośba  

o przedłużenie umowy najmu lokalu; 

6.2. Pani Małgorzata Badźmirowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wyrażenie zgody na dokonanie zmian 

organizacyjnych w jednostce; 

6.3. Pani Ewa Żuławska – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Kowalewie Pomorskim – ponowna prośba o wyrażenie zgody na rozszerzenie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim o terapię garncarską; 
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6.4.  Pani Joanna Frączek – Sekretarz Oddział Powiatowy ZOSP RPO –wniosek  

o uruchomienie środków dofinansowania na Powiatowy Turniej Halowej Piłki 

Nożnej; 

6.5. Pani Agnieszka Brzostowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-

Dobrzyniu – wniosek o ustanowienie trwałego zarządu na czas nieokreślony nad 

lokalem użytkowym; 

6.6. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wymianę dwóch okien w pomieszczeniach 

piwnicznych; 

6.7. Pani Iwona Lewandowska – Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wielgiem – prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

wychowawcy na czas nieokreślony; 

6.8. Pan Daniel Brożek – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Toruniu – prośba o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym na rok 

2019 Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim; 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 17. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący Zarządu poprosił na posiedzenie Pana 

Michała Kamińskiego.  Nadmienił, iż trafiają do niego pytania odnośnie dostarczenia przez 

Prezesa Szpitala zestawienia zobowiązań Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-

Dobrzyniu.  

Pan Michał Kamiński przekazał informację o zobowiązaniach Szpitala Powiatowego 

w Golubiu-Dobrzyniu, która stanowi załącznik do protokołu. Następnie poinformował,  

iż przedstawione zobowiązanie jest na dzień 15 marca 2019 r.  Pan Michał Kamiński 

nadmienił, iż zgodnie z przedstawioną informacją przygotował wysokość zobowiązań z 

tytułów: 

1. Energia cieplna, 

2. Woda i ścieki, 

3. Odpady stałe, 

4. Podatek od nieruchomości, 

5. Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych, 

6. Z tytułu pozostałych dostaw i usług, 

7. Pożyczka krótkoterminowa od udziałowca.  

Zobowiązanie z tytułu energii cieplnej wynosi 140 511,80 zł. Są to dwie faktury  

z wymagalnym terminem płatności. Jedna z nich była powyżej miesiąca po wymaganym 

terminie, druga poniżej trzydziestu dni. Z tytułu wody i ścieków zobowiązanie wynosi 

25 309,32 zł. Prezes Szpitala nadmienił, iż jest tu podobna sytuacja z terminem płatności, jak 

w przypadku energii, tzn. jedna z faktur była  opóźniona o miesiąc, druga około dziesięciu 

dni. Z tytułu odpadów stałych zobowiązanie wynosiło 6 040,20 zł. Prezes Szpitala dodał,  

iż jest to zobowiązanie w stosunku do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zobowiązanie  

z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 32 855,72 zł. Jest to zobowiązanie za rok 

poprzedni oraz miesiące styczeń i luty. Dodał, iż jest to należność główna. Kolejne 

zobowiązania powstały z tytułu umów cywilnoprawnych, które wynoszą 389 291,49 zł oraz  

z tytułu pozostałych dostaw i usług – 420 524,98 zł. Następnie dodał, iż jako ostatnią pozycję 

ujęto pożyczkę krótkoterminową od udziałowca – 600 000,00 zł.  Po przedstawieniu 

przygotowanej informacji, Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż zwraca się z prośbą  
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do Pana Michała Kamińskiego o zwrócenie się do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o 

częściowe umorzenie powstałego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Pani 

Danuta Brzoskowska dodała, iż należy zorientować się, czy istnieje możliwość uchwalenia 

przez Radę Miasta niższej stawki na kolejne lata.  

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych ma jeszcze pytania do Prezesa Szpitala. Nikt  

z obecnych nie zgłosił pytań. W związku z tym Przewodniczący podziękował Panu 

Michałowi Kamińskiemu za przedstawienie informacji. Pan Michał Kamiński opuścił 

posiedzenie Zarządu Powiatu o godzinie 1520. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 16/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

Po zapoznaniu się z ich treścią stwierdził, że nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu. 

Protokół Nr 16/19 został przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5.1.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018. Następnie zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania lub 

uwagi do przesłanej wcześniej informacji. Nikt z obecnych nie wniósł uwag.  

Decyzja Zarządu 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego  

w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego za rok 2018. 

Ad. 5.2.  

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu 

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie 

uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na rok 2020.  Skarbnik Powiatu poprosił o zapoznanie się z załącznikiem  

do uchwały, który przedstawia kalendarium prac. Następnie nadmienił, iż zgodnie  

z przedstawioną informacją zadania, które są przewidziane do realizacji przyporządkowano 

do dziesięciu okresów terminowych, są to: 

- do 20 września 2019 r., 

- do 27 września 2019 r., 

- 11 października 2019 r., 

- do 24 października 2019 r., 

- do 15 listopada 2019 r., 

- do 26 listopada 2019 r., 

- do 31 grudnia 2019 r., 
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- do 31 stycznia 2020 r. 

Następnie poprosił o zapoznanie się z zadaniami oraz zgłaszanie ewentualnych pytań lub 

uwag. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań i uwag. W związku z powyższym Przewodniczący 

Zarządu  podziękował Panu Skarbnikowi oraz poddał projekt uchwały pod  głosowanie.  

Decyzja Zarządu 

 Zarząd Powiatu  pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020. 

Ad. 5.3.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przygotowało 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. Przewodniczący Zarządu zwrócił się  

z pytaniem, czy wszyscy zapoznali się z przesłanym wcześniej sprawozdaniem oraz 

zaproponował, aby nie odczytywać treści załączników. Członkowie Zarządu jednogłośnie 

określili się, iż zapoznali się z treścią sprawozdania oraz nie wnoszą uwag. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 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. 5.4.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu nadmienił, iż kolejny projekt uchwały 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego również został przygotowany przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Zarządu ponownie 

zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych zgłasza uwagi lub pytania po zapoznaniu się  

z treścią projektu uchwały. Nikt z obecnych nie zgłosił się.  

Decyzja Zarządu 

Zarząd Powiatu  jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającą uchwałę Nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019. 

Ad. 6.1.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 19 marca 2019 r. wpłynęło do tut. 

Starostwa pismo Pani Jolanty Gardeckiej, która zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy 

najmu lokalu przy ul. J.G. Koppa 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Następnie nadmienił, iż osobiście 

jest za pozytywnym  rozpatrzeniem wniosku. Członkowie Zarządu również wyrazili zgodę  

na dzierżawę ww. nieruchomości. Przewodniczący Zarządu zaproponował okres trzech lat. 

Dodał także, iż w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy pozytywnie zaopiniować 

projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody  
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na oddanie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w dzierżawę na okres trzech lat, który został przygotowany przez Wydział 

Techniczno-Inwestycyjny. 

Decyzja Zarządu 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Gardeckiej, która 

zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości mieszczącej się przy  

ul. J.G. Koppa 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierżawę lokalu na 

okres trzech lat.  Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej, 

stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dzierżawę na okres trzech lat 

Ad. 6.2.  

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z prośbą  

o wyrażenie zgody na dokonanie zmian organizacyjnych w jednostce poprzez zwiększenie 

zatrudnienia w jednostce o ½ etatu głównej księgowej.  

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby ½ wnioskowanego etatu przeznaczyć dla osoby, 

której mogłyby zostać powierzone obowiązki pomocy dla głównej księgowej. Dodał także, iż 

mogłaby to być osoba, która jest już zatrudniona w jednostce. Członkowie Zarządu 

przychylili się do propozycji przedstawionej przez Przewodniczącego Zarządu. 

Decyzja Zarządu 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian 

organizacyjnych w jednostce. Jednakże wnioskowaną ½  etatu należy przeznaczyć dla osoby, 

która będzie pełniła obowiązki pomocy głównej księgowej.  Dodatkowo Zarząd Powiatu 

proponuje, aby była to osoba z kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu. 

Ad. 6.3.  

 Jako kolejny punkt Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma Pani Ewy 

Żuławskiej Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim, która 

zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Kowalewie Pomorskim o terapię garncarską. Dodał także, iż załączona została opinia 

warunkowa przygotowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Golubiu-Dobrzyniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-

Dobrzyniu. Opinie są pozytywne, w związku z czym Przewodniczący Zarządu nadmienił,  

iż nie widzi przeszkód do wyrażenia zgody na utworzenie terapii garncarskiej. Następnie 

zaproponował, aby zgoda została wyrażona od dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Pani Danuta Brzoskowska również wyraziła zgodę oraz poprosiła, aby poinformować  

w piśmie zwrotnym o przypisanym  terminie, czyli 15 kwietnia 2019 r. 

Przewodniczący Zarządu zapytał pozostałych członków Zarządu Powiatu, czy przychylają się 

do przedstawionej propozycji. Zarówno Pan Jacek Foksiński, jak i Pan Roman Mirowski 

wyrazili zgodę. 

 Decyzja Zarządu 
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 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie od dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim o terapię garncarską. 

Ad. 6.4.  

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma Pani Joanny 

Frączek Sekretarza Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła 

się z prośbą o uruchomienie środków w ramach dofinansowania Powiatowego Turnieju Piłki 

Nożnej. Nadmienił także, iż wnioskowana kwota to 2.000,00 zł. Następnie zaproponował, aby 

wyrazić zgodę na wnioskowana kwotę. 

Decyzja Zarządu 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie środków w wysokości 2.000,00 zł  

w ramach dofinansowania Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej.  

Ad. 6.5.  

 Następnie Przewodniczący Zarządu przekazał informację, iż Pani Agnieszka 

Brzostowska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zwróciła się z wnioskiem  

o ustanowienie trwałego zarządu na czas nieokreślony nad lokalem użytkowym, który jest 

wykorzystywany na działalność oświatową, tj. funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 2  

w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Zarządu  zwrócił się następnie z pytaniem, czy ktoś  

z obecnych wyraża negatywną opinię w tym temacie. Nikt z obecnych nie zgłosił się,  

w związku z tym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustanowienie trwałego zarządu na czas 

nieokreślony. Przewodniczący Zarządu dodał, iż informacja zostanie przekazana do Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zostanie przygotowana decyzja.   

Ad. 6.6.  

 Przewodniczący Zarządu odczytał treść pisma Pani Iwony Malinowskiej 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się 

z prośbą o wymianę dwóch okien w pomieszczeniach piwnicznych, zajmowanych  przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu. Jako uzasadnienie 

wymiany podano, iż jedno z okien zostało wyrwane przez wiatr. Przewodniczący nadmienił, 

iż wymiana okien jest konieczna w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Następnie 

poinformował, iż zgodnie z wyceną przekazaną przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

koszt wymiany dwóch okien to kwota 1660,67 zł brutto.  

Ad. 6.7.  

 W kolejnym punkcie odczytano pismo Pani Iwony Lewandowskiej Dyrektor 

Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, która zwróciła się z prośbą  

o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowisku wychowawcy w ramach 

umowy o pracę na czas nieokreślony. Pani Dyrektor uzasadniła, iż osoby te były zatrudnione 

w ramach prac interwencyjnych. Dały się poznać jako osoby kompetentne i zaangażowane.  

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby prośba została rozpatrzona pozytywnie. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na zatrudnienie 

dwóch wychowawców.  

Decyzja Zarządu 
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 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie ▀▀▀ na stanowisko wychowawcy w 

ramach umowy o pracę na czas nieokreślony.  

Ad. 6.8.  

 Kolejno Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 4 kwietnia wpłynęło pismo 

Pana Daniela Brożka Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który przedstawił 

informację o zapotrzebowaniu na środki finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Kowalewie Pomorskim. Dodał, iż opiewają one na kwotę 69.812,29 zł.  

Decyzja Zarządu 

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawioną kalkulację zapotrzebowania 

na środki finansowe, które opiewają na kwotę 69.812,29 zł.  

Przewodniczący dodał, iż Pan Daniel Brożek w dniu 4 kwietnia 2019 r. złożył także 

pismo z prośbą o akceptację dokonanych przesunięć w planie finansowym na rok 2019 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim ze środków PFRON. Jednakże 

wystąpiły błędy rachunkowe. Nadmienił, iż poinformowano o konieczności dostarczenia 

korekty w celu przedstawienia jej na posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wpłynęło pismo Nauczycieli 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 2 w 

Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, którzy zwrócili się z 

prośbą o znalezienie środków finansowych dla nauczycieli strajkujących. Jednakże 

zaproponował, aby było ono przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu. Członkowie 

Zarządu przychylili się do propozycji przedstawienia pisma na kolejnym posiedzeniu. 

Ad. 7.  

Po odczytaniu wszystkich wniosków Przewodniczący Zarządu poinformował  

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

Przewodniczący podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1550. 

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 


