
Protokół Nr 29/19 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 18 lipca 2019 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 29. posiedzenie Zarządu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego o godzinie 1430 otworzyła i prowadziła Pani Danuta Malecka 

Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński.  

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, stwierdzono, iż 

nieobecny jest Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu Powiatu.   

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Pani Wicestarosta 

zaproponowała następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie 29. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr 28/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego  z dnia 12 lipca 2019 r.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

5.1. w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego 

w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C w miejscowości 

Macikowo w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej; 

5.2.w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego 

w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-

Macikowo-Węgiersk w związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk z drogą gminną nr 110269C 

Babiak-gr. Gminy-Działyń; 

5.3. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad 29. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. 

Protokół Nr 28/19 z dnia 12 lipca 2019 r. przedstawiła Pani Wicestarosta  

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

Protokół Nr 28/19 został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5.1. 

 Pani Wicestarosta  odczytała treść projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C w miejscowości 

Macikowo w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej. Poinformowała także, iż jest 

to projekt uchwały, którego propozycja została zatwierdzona na wcześniejszym posiedzeniu 

Zarządu Powiatu, tj. 12 czerwca 2019 r. 



 Po odczytaniu treści, zapytała, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi, co do przedstawionego 

projektu. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z projektem, nie 

wnosząc uwag,  przekaże projekt do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 5.2. 
 Pani Wicestarosta odczytała treść projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

w sprawie powierzenia Gminie Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk w 

związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125C Paliwodzizna-

Macikowo-Węgiersk z drogą gminną nr 110269C Babiak-gr. Gminy-Działyń. Po odczytaniu, 

zapytała, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi lub pytania. Nie zgłoszono uwag. 

 Pani Wicestarosta poinformowała, iż projekt zostanie przekazany do Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 5.3. 

 Pani Wicestarosta poinformowała, iż w dniu 17 lipca wpłynęło do tut. Starostwa 

pismo Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, dotyczące prośby o 

przedłużenie stosunku najmu dla lokalu użytkowego. Dodała, iż po przeprowadzonych 

rozmowach został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Po odczytaniu treści zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z 

obecnych zgłasza uwagi, co do przedstawionego projektu uchwały. 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, w związku z tym projekt uchwały zostanie przekazany do 

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 6. 

Po odczytaniu wszystkich wniosków Pani Wicestarosta poinformowała o możliwości 

złożenia wniosków.  

Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku, w związku z tym Pani Wicestarosta zakończyła 

posiedzenie. 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1500. 

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 


