
Protokół Nr 64/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 64. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż nieobecna jest Pani 

Danuta Malecka Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński. W zastępstwie za Pana Zbigniewa 

Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu, obecna była Pani Wioletta Tucholska Główna Księgowa. 

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 64. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 63. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 27 sierpnia 

2020 r. 

5. Sprawy różne: 

5.1. Omówienie kwestii nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego celem poszerzenia drogi powiatowej; 

5.2. Pan Marek Ryłowicz – Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Węgiersk. 

6. Wolne wnioski 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 63. posiedzenia Zarządu Powiatu 

przeprowadzonego w dniu 27 sierpnia 2020 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 63. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu, że w dniu wczorajszym odbyło się 

spotkanie z właścicielami nieruchomości gruntowych, których nabycie jest konieczne ze względu  

na zamiar poszerzenia drogi powiatowej 2126C relacji Świętosław-Działyń. Następnie przekazał  

do zapoznania się notatkę służbową z przeprowadzonego spotkania. Zarząd Powiatu poparł kwestię 

nabycia na rzecz Powiatu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami zgodnie z wstępnym 

zatwierdzonym projektem podziału, położonych w miejscowości Rembiocha gm. Zbójno – oznaczonej 

dz. nr 266/1 o pow. 0,1724 ha oraz nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie gm. Ciechocin - 



oznaczonej dz. nr 158/1 o pow. 0,1006 ha. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wykupić 

nieruchomość gruntową oznaczoną dz. nr 266/1 zgodnie z wyceną, tj. 14 375,00 zł (słownie 

czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) oraz nieruchomość gruntową 

oznaczoną dz. nr 158/1 zgodnie z ceną ustaloną z właścicielami gruntów, tj. 10 034,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy trzydzieści cztery złote 00/100).  

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej 

dz. nr 266/1 zgodnie z wyceną, tj. 14 375,00 zł (słownie czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 

złotych 00/100) oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 158/1 zgodnie z ceną ustaloną z 

właścicielami gruntów, tj. 10 034,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzydzieści cztery złote 00/100). 

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 

przedłożył projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Węgiersk, 

celem uzyskania uzgodnienia. Następnie zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować przedłożony 

projekt. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Węgiersk, obejmującego działki nr 349/1, 349/2   

i część działki nr 348 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

 

Ad. 6. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie 

zgłoszono. Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 7.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1420. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Emilia Pęcak - Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Zatwierdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 

 


