
Protokół Nr 23/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 23. 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 frekwencja wynosi 100%. Dodatkowo na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

obecni byli Martyna Malinowska oraz Roger Żebrowski – Inspektorzy Wydziału Techniczno-

Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 3. 

 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 23. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 22/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 27 maja  2019 r.  

5. Sprawy różne: 

5.1. Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa – kosztorys 

uwzględniający roboty dodatkowe; 

5.2. Pan Karol Dąbrowski – Dom-Plast – kosztorys różnicowy. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 23. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 22/19 z dnia 27 maja 2019 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu.  

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

Protokół Nr 22/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 27 maja 2019 r. wpłynęło do tut. 

Starostwa pismo Zakładu Drogowo Budowlanego Rogowo, które dotyczyło  koniecznych 

robót dodatkowych przy realizacji zadania ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg 

powiatowych – Część I – Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 

0+000 do km 1+225”. Dodał, iż koszt robót dodatkowych opiewa na kwotę 70 725,00 zł. 



Następnie zaproponował, aby wyrazić zgodę na wykonanie koniecznych robót w związku  

z realizacją zadania.  

Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych 

związanych z realizacją zadania ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych – 

Część I – Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk – Sierakowo od km 0+000 do km 

1+225”, które opiewają na kwotę 70 725,00 zł brutto. 

Przewodniczący Zarządu dodał, iż w celu realizacji decyzji zachodzi konieczność 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu. W związku z tym zostanie przygotowany projekt 

uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w którym zostaną zawarte przedstawione 

zmiany z budżecie. W celu szybkiej realizacji poprosił o zwołanie sesji Rady Powiatu  

w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Zaproponował także, aby był to dzień 6 czerwca 2019 r.  

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zwołanie Sesji Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w dniu 6 czerwca 2019 r. W związku z tym, Przewodniczący Zarządu 

poinformował, iż zostanie przygotowany wniosek, który zostanie przekazany do Biura Rady 

Powiatu.  

Ad. 5.2. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w dniu 27 maja 2019 

r. wpłynęło pismo Pana Karola Dąbrowskiego Dom-Plast, który przedłożył kosztorys robót 

drogowych oraz kosztorys różnicowy wynikający z robót zaniechanych w związku  

z realizacją wykonywania zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej placówek 

oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – budynek administracyjno dydaktyczny 

Zespołu Szkół  

w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8.”. 

Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi, co do 

przedstawionych kosztorysów.  

Pan Jacek Foksiński zwrócił się z pytaniem, kto pełni funkcję  inspektorów nadzoru. 

Pani Martyna Malinowska odpowiedziała, iż inspektorem branży budowlanej jest Pan Paweł 

Modrakowski, branży elektrycznej Pan Witold Meller, branży sanitarnej Pan Paweł 

Tomaszewski.  

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na wykonanie robót 

dodatkowych przedstawionych w załączonym kosztorysie w związku z wykonywaniem 

zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego – budynek administracyjno dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie 

Pomorskim przy ul. Odrodzenia. 

 



Decyzja Zarządu: 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych przedstawionych w 

załączonym kosztorysie w związku z wykonywaniem zadania ,,Poprawa efektywności 

energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – budynek 

administracyjno dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 

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 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 

 


