Protokół Nr 57/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
Ad. 1.
W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 57. posiedzenie Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący
Zarządu Powiatu.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi
100%.
Ad. 3.
Przewodniczący Zarządu poprosił o dodanie jednego punktu do ,,spraw różnych”. Wspomniał,
iż jest to pismo Pani Aleksandry Bogdańskiej p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w GolubiuDobrzyniu, która zwróciła się z zapytaniem, dotyczącym samochodu służbowego.
Następnie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie 57. posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 55. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 22 maja
2020 r. oraz 56. Posiedzenia przeprowadzonego w dniu 3 czerwca 2020 r.
5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
5.1. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego;
5.3. w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
na 2020 rok;
5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2020-2034.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
6.1. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego;
6.2. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej
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I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
6.3. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego;
6.4. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim, ubiegającego się o awans dla nauczyciela mianowanego;
6.5. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GolubiuDobrzyniu.
7. Sprawy różne:
7.1. Pan ▀▀▀▀▀– wniosek o wykup mieszkania;
7.2. Pani ▀▀▀▀▀– wstrzymanie decyzji o wykupie mieszkania;
7.3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – informacja o zmianie numeru rezerwy celowej;
7.4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 801 – Oświata
i wychowanie;
7.5. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – informacja o dodatkowych środkach
Funduszu Pracy;
7.6. Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie – prośba o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych;
7.7. Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie - prośba o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia
do kategorii dróg gminnych;
7.8. Pan Krzysztof Sypek – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie
Pomorskim – ponowne rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na dofinansowanie wymiany
stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych;
7.9. Pan Marek Witkowski – Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie – odpowiedź na decyzję w sprawie czynszu za najem
pomieszczeń;
7.10. Pani ▀▀▀ – prośba o wstrzymanie procedur związanych z wykupem mieszkania;
7.11. Pani Hanna Wiśniewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Wielgiem – prośba o podjęcie decyzji w sprawie przekazania samochodu służbowego;
7.12. Pan Witold Maciejewski – Pełnomocnik Projektowanie i Nadzory Wod-Kan – prośba
o zaopiniowanie przebiegu drogi;
7.13. Pan Wojciech Osłowski – prośba o wydanie opinii w związku z projektowaną rozbudową
drogi powiatowej;
7.14. Pani Aleksandra Bogdańska – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w GolubiuDobrzyniu – zapytanie, dotyczące samochodu służbowego.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie posiedzenia
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Porządek obrad 57. posiedzenia został przyjęty pozytywnie.
Ad. 4.
1.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 55. Posiedzenia
Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 22 maja 2020 r. oraz 56. Posiedzenia
przeprowadzonego w dniu 3 czerwca 2020 r. bez odczytywania.

Protokół z 55. oraz 56. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania.
Ad. 5.1.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi do projektu uchwały
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Uwag nie zgłoszono.
Ad. 5.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący zapytał, czy ktoś obecnych ma pytania lub
zgłasza uwagi do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Uwag nie zgłoszono.
Ad. 5.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż nie wnosi uwag do przygotowanego projektu
uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu
zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zapytał czy
ktoś z obecnych zgłasza uwagi lub pytania. Uwag nie zgłoszono.
Ad. 5.4. Ad.5.5.
Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu
o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok.
Skarbnik Powiatu poinformował, że dochody zwiększono o 60.980,08 zł, w tym dochody
własne o 22.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 38.980,08 zł. O taką samą
kwotę zwiększono środki po stronie wydatków.
Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest ze zmianami w budżecie, dodatkowo
uwzględniona jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C z Bielska do Chełmonia.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Ad. 6.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż został przygotowany projekt uchwały w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w GolubiuDobrzyniu, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dodał, że nie wnosi uwag
oraz prosi o podjęcie uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
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Ad. 6.2.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poprosił o podjęcie uchwały w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w GolubiuDobrzyniu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
Ad. 6.3.
Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Ad. 6.4.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie uchwały w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, ubiegającego się o awans
dla nauczyciela mianowanego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, ubiegającego się o awans dla nauczyciela
mianowanego.
Ad. 6.5.
Przewodniczący Zarządu poprosił Panią Katarzynę Orłowską Sekretarz Powiatu
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
Pani Katarzyna Orłowska wyjaśniła, że Pan Jarosław Zakrzewski Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o zmianę Regulaminu Organizacyjnego
w związku ze zwiększoną ilością obowiązków związaną z panującą pandemią. Są to zmiany między
wydziałami.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.1.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan ▀▀▀ zwrócił się z prośbą
o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego przy ulicy Koppa w Golubiu-Dobrzyniu.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wyrazić zgodę na nabycie lokalu mieszkalnego. Dodał,
iż udzielenie bonifikaty w wysokości 55% od ceny ustalonej możliwe jest dzięki podjętej uchwale
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie odczytał pismo Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami, w którym poinformowano, iż w niosek w przedmiotowej sprawie
został złożony przez najemcę w październiku 2015 r., lokal został wyceniony a następnie Pan ▀▀
złożył pismo o wycofanie przedmiotowego wniosku ze względu na wysoką cenę mieszkania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nabycie lokalu mieszkalnego przez Pana ▀▀▀. Wniosek
zostanie przekazany do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomości tut. Starostwa.
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Ad. 7.2.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani ▀▀▀ zwróciła się z prośbą
o wstrzymanie procedur, dotyczących wykupu mieszkania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wstrzymanie procedur umożliwiających wycenę oraz wykup
mieszkania przez Panią ▀▀▀.
Ad. 7.3.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie z pismem Wojewody KujawskoPomorskiego zmianie uległ numer rezerwy celowej, z której zwiększono plan dotacji celowej
w dz.752 – Obrona narodowa z przeznaczeniem na realizację zadań przez Państwową Straż Pożarną.
Ad. 7.4.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan
dotacji celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2110 z przeznaczeniem
na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacjo celowej na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Ad. 7.5.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przyznano dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 589,8 tys. zł.
Ad. 7.6.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Jacek Żurawski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zgłosił zamiar zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Dodał, że zarówno Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami jak i Zarząd Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu uznali zasadność pozytywnego zaopiniowania przedłożonego
wykazu dróg.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie wykaz dróg, które zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych.
Ad. 7.7.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu dodał, że kolejny punkt także dotyczy
opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Opinie Zarządu Dróg Powiatowych w GolubiuDobrzyniu oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami są pozytywne.
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie wykaz dróg, które zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych.
Ad. 7.8.
Przewodniczący Zarządu zapytał Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu, czy
udało się przeanalizować możliwość udzielenia dofinansowania dla Publicznej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kowalewie Pomorskim na wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych.
Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, że możliwe jest udzielenie dofinansowania
w wysokości 24 500,00 zł. Przewodniczący Zarządu zauważył, że inwestycja musi zostać wykonana
pod nadzorem konserwatora zabytków.
Ad. 7.9.
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Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Witkowskiego Zastępcy Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który podziękował za prośbę
pomocy poprzez odroczenie płatności za najem lokali. Jednakże tylko odstąpienie od naliczania
czynszu bądź jego części w miesiącach od maja do lipca stanowiłoby realną pomoc.
W związku z powyższym, opłaty za najem będą realizowane zgodnie z harmonogramem.
Ad. 7.10.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pani ▀▀▀ zwróciła się z prośbą
o wstrzymanie procedur umożliwiających wycenę oraz wykup mieszkania przy ulicy PTTK
w Golubiu-Dobrzyniu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o wstrzymaniu procedur związanych z wyceną
i wykupem mieszkania.
Ad. 7.11.
Przewodniczący Zarządu nadmienił, że Pani Hanna Wiśniewska Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie
przekazania samochodu służbowego RENAULT TRAFIC w związku z zakupem nowego 9-cio
osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu samochodu służbowego RENAULT TRAFIC
o numerze rejestracyjnym CGD 88RR na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.12.
W przedmiotowym punkcie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Witold
Maciejewski Projektowanie i Nadzory Wod-Kan zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie przebiegu
drogi. Następnie wyjaśnił, że w związku ze zmianą nazwy inwestycji z ,,Przebudowa ulicy Kościuszki
w Golubiu-Dobrzyniu” na ,,Budowa ul. Kościuszki III etap w Golubiu-Dobrzyniu” należy ponownie
wydać opinię.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o ponownym wydaniu pozytywnej opinii, dotyczącej przebiegu
drogi gminnej – ul. Tadeusza Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.13.
Przewodniczący Zarządu w związku ze złożeniem pisma przez Pana Wojciecha Osłowskiego
Form&Style, dotyczącego prośby o wydanie opinii o rozbudowie drogi powiatowej, zapytał, czy
członkowie Zarządu wnoszą uwagi do przedłożonej dokumentacji. Następnie dodał, iż proponuje
pozytywnie zaopiniować projektowaną rozbudowę drogi. Poinformował także, że Pan Mariusz
Trojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu także nie zgłosił uwag
do przedstawionego projektu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projektowaną rozbudowę drogi powiatowej nr 2104C
Wielkie Rychnowo – Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471.
Ad. 7.14.
Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Aleksandy Bogdańskiej p.o. Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z zapytaniem, dotyczącym przekazania
dotychczasowego samochodu służbowego. W piśmie wyjaśniono, iż w związku z przyjęciem na stan
samochodu osobowego marki RENAULT TRAFIC GRAND PACK CLIM DCI, Dom Pomocy
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu posiada dwa samochody służbowe.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby dotychczasowy samochód służbowy został
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Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie samochodu
służbowego.
Ad. 9.
Przewodniczący poinformował o możliwości złożenia wniosków. Pan Roman Mirowski
poprosił o możliwość zgłoszenia wniosku. Przewodniczący Zarządu poprosił o przedstawienie tematu.
Pan Roman Mirowski zwrócił się z prośbą o poparcie inwestycji polegającej na budowie
obwodnicy na terenie miasta Golubia-Dobrzynia oraz wsparcie finansowe do budowy ronda na ulicy
Sokołowska – Szosa Rypińska. Dodał, ze według niego jest to ważna i potrzebna dla mieszkańców
inicjatywa, która zwiększy bezpieczeństwo na drodze.
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu GolubskoDobrzyńskiego dostrzega potrzebę poprawienia bezpieczeństwa na terenie miasta Golubia-Dobrzynia,
co byłoby możliwe poprzez budowę obwodnicy. Dodał, że Zarząd Powiatu od pojawienia się
inicjatywy budowy obwodnicy, popierał tą inwestycję. Wyjaśnił, iż w celu rozpoczęcia inwestycji
konieczne jest opracowanie Studium Techniczno - Ekonomicznego-Środowiskowego (STEŚ), który
określi warunki, zakres inwestycji oraz jej przebieg. Zarząd Powiatu zaproponował wkład 15%
do wykonania opracowania. Po dostarczeniu pisma, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej
Urzędu Marszałkowskiego prawdopodobnie chciał spotkać się z przedstawicielami samorządów
w celu omówienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
W kwestii budowy ronda, Zarząd Powiatu popiera inwestycję ale nie będzie inwestorem
wiodącym, co zostało przekazane do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Następnie dodał,
że spotkanie, na którym obecny był Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Wójt Gminy GolubDobrzyń spowodowało ponowną analizę tematu. Przewodniczący Zarządu poinformował,
że w pierwszym etapie może przejąć na siebie organizację spotkań z Marszałkiem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i samorządami, podczas których zostaną określone perspektywy realizacji
tego zadania, a także możliwości finansowe.
Pani Danuta Brzoskowska wspomniała, że trzeba mieć na uwadze analizę możliwości
uzyskania wsparcia poprzez pomoc ze strony posłów. Przewodniczący Zarządu potwierdził,
że uzyskanie środków zewnętrznych jest jak najbardziej słuszne, jednakże na wstępie należy ustalić
szczegóły na szczeblu samorządów, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Powiat Golubsko-Dobrzyński, Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gmina Golub-Dobrzyń. Kolejną
możliwością jest sporządzenie dokumentacji oraz wystąpienie o dofinansowanie w ramach budowy
dróg gminnych i powiatowych. Jednakże realizacja byłaby możliwa w latach 2021-2022. Dodał,
że w danym roku mogą być złożone trzy wnioski na remont dróg powiatowych. W związku z tym,
jeżeli chcielibyśmy uwzględnić tą inwestycję, zaistniałaby konieczność rezygnacji z remontu dróg,
które zostały uwzględnione we wcześniej ustalonym rankingu. Przewodniczący Zarządu dodał, że nie
jest to możliwe, ponieważ ranking ten został ustalony nie tylko przez Zarząd ale analizowała
go również przedmiotowa komisja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Poinformował,
że 29 czerwca 2020 r. odbędzie się spotkanie partnerów inwestycji, na którym zostaną przedstawione
propozycje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zostaną
przekazane do wiadomości w późniejszym czasie Zarządowi Powiatu.
Pani Danuta Malecka poinformowała, iż w sprawie uzyskania dofinansowania do zakupu
laparoskopu zostanie złożony wniosek i z przekazanych informacji, zostanie rozpatrzony pozytywnie.
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W kwestii tomografu Przewodniczący Zarządu poinformował, że Prezes Zarządu Szpitala
Powiatowego Sp. z o.o. chce uzyskać tomograf w formie leasingu. Dodatkowo poinformował,
iż został złożony wniosek w sprawie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w GolubiuDobrzyniu.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza wnioski. Więcej wniosków nie
zgłoszono. Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.
Ad. 10.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1500.
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