
Protokół Nr 76/20 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 1.  

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 76. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1330 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu. 

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Zarządu stwierdził, iż frekwencja wynosi 

100%.  

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 76. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 75. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług oraz 

wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

na 2020 rok; 

6.3. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-

Dobrzyniu do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy  

na realizację usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń 

użytkowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 r.; 

6.4. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego pozyskanego w ramach projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 

7. Sprawy różne: 

7.1. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie – zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 75. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 4 grudnia  2020 r. bez odczytywania.  

 



Protokół z 75. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2021. Uwag nie 

zgłoszono.  

 Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2021.  

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały 

i czy wnoszą uwagi. Uwag nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

 

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowano projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego do zawierania umów najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług oraz wystawiania 

faktur VAT w imieniu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Następnie zaproponował, aby kwoty  

w danej jednostce odpowiadały kwotom z 2020 roku.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów  

i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawierania umów 

najmu, dzierżawy lub o świadczenie usług oraz wystawiania faktur VAT w imieniu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego. 

 

Ad. 6.2. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy po zapoznaniu się z projektem uchwały, ktoś z obecnych 

wnosi uwagi do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego na 2020 rok. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok. 

 

Ad.6.3. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby bez wnoszenia uwag przyjąć uchwałę w sprawie 

upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu  

do składania oświadczeń woli związanych z zawarciem i realizacją umowy na realizację usług  

w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń użytkowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w 2021 r. 

 

Ad.6.4. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

składnikami majątku ruchomego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pozyskanego w ramach projektu 

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 



 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zasad gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pozyskanego w ramach projektu 

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. 

 

Ad. 7.1. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Bożeny Rymanowskiej Kierownika Referatu 

Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami, dotyczące przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie 

zgłoszono. Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1350. 

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 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 

 


