
Protokół Nr 19/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 19. 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. 

Ad. 3. 

 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 19. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 18/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 17 kwietnia  2019 r.  

5. Sprawy różne: 

5.1. autopoprawka skierowanej na sesję uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

6. Wolne wnioski 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 19. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 18/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 18/19 został przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zaistniałą konieczność wprowadzenia 

autopoprawki skierowanej na sesję uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zmiana polegała 

na dodaniu paragrafu 8. o następującej treści: ,,§8. Wykonanie uchwały powierza się 

Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego”. Jednocześnie dotychczasowy paragraf 8.  

o treści: ,,§8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  



i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania” otrzymuje numerację 

paragrafu 9. Dodał, iż dokonuje się także poprawki nazwy organu stanowiącego  

w uzasadnieniu, tj. z ,,Radę Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu” na ,,Radę Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego”. Następnie zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi. Nikt z obecnych nie 

wniósł uwag, w związku z czym dokonano autopoprawki uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  

i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

Ad. 6. 

 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. 7.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1415. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Protokołowała: Emilia Pęcak 

 


