
Protokół Nr 81/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W Sali posiedzeń Rady Powiatu 81. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący Zarządu Powiatu.  

Ad. 2. 

 Na podstawie listy obecności stwierdzono, że frekwencja wynosi 100%.  

 

Ad. 3. 

Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu 

zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie 81. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 80. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie planu dofinansowani zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat 

Golubsko-Dobrzyński, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021; 

5.2. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.  

w Golubiu-Dobrzyniu. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 80. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2021 r. bez odczytywania.  

 

Protokół z 80. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

  Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przygotowanego 

projektu uchwały w sprawie planu dofinansowani zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez 

Powiat Golubsko-Dobrzyński, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane na rok 2021. Uwag nie zgłoszono. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu dofinansowani zawodowego 

nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne 



podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i 

specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021. 

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Dodał, że proponuje się udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 990.000,00 zł (słownie: 

dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przygotowanego 

projektu. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej 

dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ad. 6. 

 Poinformowano o możliwości złożenia wniosków. Wniosków nie zgłoszono. Przewodniczący 

Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia.  

 

Ad. 7.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1425. 

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 

 

 


