
Protokół Nr 98/21 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 22 września 2021 r. 

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 98. posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego o godzinie 1400 otworzył i prowadził Pan Franciszek Gutowski Przewodniczący 

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 2. 

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

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza wnioski do porządku obrad. 

Wniosków nie zgłoszono. Wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 98. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 97. posiedzenia Zarządu Powiatu przeprowadzonego w dniu 30 sierpnia 

2021 r. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego; 

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040; 

5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 

2021 rok; 

5.4. w sprawie obligacji serii A21,B21,C21,D21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

5.5. w sprawie emisji obligacji serii E21, F21, G21, H21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu.  

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 

2021 rok; 

6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6.3. w sprawie wyboru formy drugiego przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości 

wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

6.4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu 

,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2022” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki konsultacji; 

7. Sprawy różne: 

7.1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 

szkolny 2020/2021; 

7.2. Pani Małgorzata Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o pomoc w działaniach, dotyczących zabezpieczenia placówki przed 

zalaniem; 

7.3. Pan Jarosław Zakrzewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-

Dobrzyniu – projekt zmian planu finansowego w 2021 roku; 

7.4. Pan Dariusz Borowiec – Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu – prośba  



o rozważenie możliwości wsparcia finansowego; 

7.5. Pan Rafał Gumiela – Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-

Dobrzyniu – wniosek o wydanie decyzji o przyjęcie w trwały zarząd części nieruchomości; 

7.6. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu dla części 

nieruchomości; 

7.7. Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-

Dobrzyniu – wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy technicznej w ramach umowy 

zlecenia; 

7.8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski – zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 710 – 

Działalność usługowa; 

7.9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - zwiększenie planu dotacji celowych w dz. 851 - Ochrona 

zdrowia; 

7.10. Pani Dorota Weber – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

w Golubiu-Dobrzyniu – prośba o wsparcie finansowe lub nagrody rzeczowe; 

7.11. Pan Andrzej Płonka – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich - informacja  

o możliwości podjęcia współpracy partnerskiej z gminą Wschodnie Nowe Sarajewo (Bośnia  

i Hercegowina); 

7.12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – opinia o przedłożonej informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku; 

7.13. Pan Marek Wiewióra – Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego 

w Ministerstwie Finansów – informacja o środkach z rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej; 

7.14. Pani Iwona Malinowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-

Dobrzyniu – prośba o użyczenie pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego; 

7.15. Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

– pismo, dotyczące przestrzegania zasad horyzontalnych w realizacji programów i projektów 

dofinansowanych środkami UE w perspektywie finansowej 2021-2027; 

7.16. Pan Rafał Weber – Sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury – informacja  

o środkach rezerwy subwencji ogólnej; 

7.17. Sołtys i mieszkańcy wsi Węgiersk – wniosek o modernizację drogi powiatowej; 

7.18. Pan Mirosław Stańczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu 

Terytorialnego w Ministerstwie Finansów – informacja o wysokości środków rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej; 

7.19. Pan Zbigniew Szyjkowski – Skarbnik Powiatu – prośba o zatwierdzenie projektu 

umowy.  

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 97. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 30 sierpnia 2021 r. bez odczytywania. 

Protokół z 97. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

 

Ad. 5.1. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały Rady 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiat Golubsko-Dobrzyńskiego. Są to działki w m. Kowalewo Pomorskie. 

Przewodniczący Zarządu dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że dochody z tytułu 

sprzedaży mienia nie są realizowane. 



 Zarząd powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Ad. 5.2. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 

2021-2040.  

 Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, że największe zmiany polegają na wprowadzeniu 

zmian w postaci przychodów na bieżący rok. Jest to związane z obligacjami, dzięki którym planowana 

jest spłata dwóch zaciągniętych kredytów. Zmniejszy to koszty obsługi długu. Dodał, że obligacje  

są bardziej elastyczne do spłaty niż kredyt. Ponadto na chwilę obecną spłaty wszystkich zobowiązań 

przewidziane są do 2035 roku, wcześniej przewidywane były do 2040.  

 Przewodniczący Zarządu zapytał, jakie będą oszczędności w związku z podjęciem obligacji. 

Poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego o przygotowanie informacji na posiedzenie merytorycznej 

Komisji Rady Powiatu.   

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2040.  

Ad. 5.3. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.  

 Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, że następuje łączne zwiększenie dochodów o kwotę 

1.080.526,00 zł, co związane jest z wprowadzeniem środków z projektu ,,Kształcimy się  

na zawodowców”. Z tego tytułu zwiększenie wynosi 694 615,89 zł. Jest to projekt na trzy lata 

budżetowe. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek. Natomiast łączny plan 

wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1.465.526,00 zł.  

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.  

Ad. 5.4. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu wnoszą uwagi lub mają pytania  

do projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie emisji obligacji serii A21, 

B21, C21,D21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu uchwały.  

Ad. 5.5. 

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

Dobrzyńskiego w sprawie emisji obligacji serii E21, F21, G21, H21 oraz zasadach zbywania, 

nabywania i wykupu.  

Ad. 6.1. 

 Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Zbigniewa Szyjkowskiego Skarbnika Powiatu  

o omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.       

 Pan Zbigniew Szyjkowski poinformował, ze po stronie dochodów wprowadzono dotacje  



na zadania zlecone – wypłata świadczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dotacja 

podręcznikowa. Po stronie wydatków, zmiany następują zgodnie z dochodami.  

 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2021 rok.  

Ad. 6.2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie planu 

finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

  Pan Roman Mirowski zapytał, czy Punkt Szczepień został przeniesiony do Szpitala. Uzyskał 

odpowiedź, że szczepienia są organizowane w przychodniach.  

Ad. 6.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie 

wyboru formy drugiego przetargu, ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Dodał, że są to działki  

w miejscowości Białkowo. Przewodniczący Zarządu zaproponował ogłosić kolejny przetarg  

z obniżoną ceną wywoławczą oraz wadium w wysokości 5%. Zaproponowano także obniżyć cenę 

wywoławczą o 10%. 

 Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu, obniżeniu o 10% ceny 

wywoławczej oraz ustaleniu wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.  

 Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie wyboru formy drugiego przetargu, ustalenia 

ceny wywoławczej i wysokości wadium na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego.  

Ad. 6.4. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu  

i wyników konsultacji społecznych projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022” oraz przyjęcia projektu Programu uwzględniającego wyniki 

konsultacji. 

Ad. 7.1. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni 

rok szkolny i bez wskazania uwag przekaże ją do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Ad. 7.2. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Małgorzaty Kamińskiej Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwróciła się z prośbą o pomoc w działaniach 

zmierzających do zabezpieczenia placówki przed zalaniem. Przewodniczący Zarządu poinformował, 

że dokonano wcześniej sprawdzenia opisanej sytuacji i bez wątpienia należy podjąć działania w celu 

zabezpieczenia placówki. W tym celu zostanie skierowana prośba do merytorycznego wydziału tut. 

Starostwa o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o podwyższenie krawężnika przy wejściu  

do placówki. Ponadto Zarząd Powiatu zwróci się do Burmistrza Miasta z prośbą o udrożnienie rowu 

melioracyjnego.  

Ad. 7.3. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, ze Pan Jarosław Zakrzewski Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu przekazał projekt zmian planu finansowego jednostki. W związku 



z brakiem szczegółowych informacji, zostanie przekazane pismo z prośbą o przedstawienie celu 

przedmiotowych przeniesień. 

Ad. 7.4. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Dariusz Borowiec Komendant Powiatowy 

Policji w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia finansowego 

oraz ujęcie zabezpieczonych środków w budżecie.  

 Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych powiatu, 

Zarząd Powiatu w chwili obecnej nie może podjąć zapewnienia udzielenia wsparcia finansowego. 

Ad. 7.5. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia  

w Golubiu-Dobrzyniu w trwały zarząd części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-

Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy PTTK 28, nr ewid. dz. 64/2  

o pow. 1.5550 ha, obręb 2 040501. Przedmiotowa zgoda dotyczy powierzchni 479,61 m2, która 

stanowi siedzibę Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. 

 Wniosek Pana Rafała Gumieli Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-

Dobrzyniu w przedmiotowej sprawie zostanie przekazany do Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Nieruchomościami celem przygotowania decyzji w powyższym zakresie. 

Ad. 7.6. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wygaśnięcie części nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy PTTK 28, nr ewid.  

dz. 64/2 o pow. 1.5550 ha, obręb 2 040501. Przedmiotowa zgoda dotyczy powierzchni 479,61 m2, 

która od 1 września 2021 r. stanowi siedzibę Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-

Dobrzyniu. 

Wniosek Pana Piotra Wiśniewskiego Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny  

w Golubiu-Dobrzyniu zostanie przekazany do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami celem przygotowania decyzji w powyższym zakresie.  

 

Ad. 7.7. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Piotra Wiśniewskiego Dyrektora Zespołu Szkół 

nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, w którym zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody 

na zatrudnienie pomocy technicznej w ramach umowy zlecenia.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pana ■■■ jako pomocy technicznej związanej z 

utrzymaniem sieci informatycznej w szkole w ramach umowy zlecenia  

w wymiarze 10 godzin w miesiącu.  

 

 

Ad. 7.8. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

zwiększono plan dotacji celowych w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012, § 2110  

z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii. 

Ad. 7.9. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

zwiększono plan dotacji celowych w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110  

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, które nie są 

objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 



Ad. 7.10. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pani Doroty Weber Kierownik Powiatowego 

Zespołu Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu, która zwróciła się z prośbą o wsparcie 

finansowe lub rzeczowe Powiatowych Eliminacji do XXXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o przyznaniu kwoty 500 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup nagród.  

Ad. 7.11. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że istnieje możliwość podjęcia współpracy 

partnerskiej z gminą Wschodnie Nowe Sarajewo (Bośnia i Hercegowina). 

 Zarząd Powiatu nie podejmuje współpracy w powyższym zakresie. 

Ad. 7.12. 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 

przekazała opinię o informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku. 

Opinia jest pozytywna z uwagami.  

Ad. 7.13. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Marka Wiewióry Dyrektora Departamentu 

Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, w którym przekazano, że do dnia  

16 września 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają informację o przyznaniu środków  

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu ,,Finansowania zajęć wspomagających 

uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej i języka regionalnego”. Zgodnie z pismem, środki zostaną przekazane  

do jednostek samorządu terytorialnego jednorazowo do 17 września 2021 r.  

Ad. 7.14. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał czy członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Pani Iwony 

Malinowskiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu. Członkowie 

Zarządu potwierdzili zapoznanie się z pismem.  

 W kwestii pomieszczenia, które mogłoby zostać przeznaczone na archiwum zakładowe, 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Starostwo Powiatowe nie dysponuje takim lokalem.  

 

W zakresie opłaty z tytułu najmu pomieszczeń, Zarząd Powiatu podjął decyzję o umorzeniu 

faktury wyrównującej, która opiewa na kwotę 4220,38 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 

dwadzieścia złotych 38/100). Zarząd Powiatu podjął również decyzję o obniżeniu opłaty z tytułu 

najmu pomieszczeń łącznie z mediami do wysokości 3824,34 zł (trzy tysiące osiemset dwadzieścia 

cztery złote 34/100) do końca 2021 roku. 

Zarządu Powiatu wystąpił z propozycją ewentualnego przekazania pomieszczeń w formie 

użyczenia na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Propozycja 

ta zostanie przekazana do Przewodniczącego Rady Powiatu, celem przeanalizowania tematu  

na posiedzeniach komisji.   

 

Ad. 7.15. 

 Przewodniczący Zarządu zapytał, czy członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Pana 

Waldemara Budy Sekretarza Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącym zasad 

horyzontalnych w realizacji programów i projektów dofinansowanych środkami UE w perspektywie 

finansowej 2021-2027. Zarząd potwierdził zapoznanie się z przedmiotowym pismem. 



Ad. 7.16. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Rafała Webera Sekretarzem Stanu Ministerstwa 

Infrastruktury, dotyczącym rezerwy subwencji ogólnej.  

Ad. 7.17. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał pismo Pana Romualda Lorensa Sołtysa sołectwa Węgiersk, 

w którym zwrócono się z prośbą o modernizację drogi powiatowej. Następnie poinformował,  

że w chwili obecnej jest ustalony harmonogram remontu dróg. Przy tworzeniu nowego rankingu, 

zostanie ponownie przeanalizowany. 

Ad. 7.18. 

 Przewodniczący Zarządu odczytał informację Pana Mirosława Stańczyka Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów o przyznanej kwocie 

43 400,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  

Ad. 7.19. 

 Zarząd Powiatu zatwierdził projekt umowy rozliczania kosztów budynku pomiędzy Zespołem 

Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu a Publiczną Szkołą Muzyczną I stopnia  

w Golubiu-Dobrzyniu.  

Ad. 8. 

   

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy ktoś z obecnych zgłasza wnioski. Wniosków nie 

zgłoszono. 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 9.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1550. 

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

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

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

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

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

 

 

■■■ – Ochrona Danych Osobowych 

 

 

Sporządziła: Emilia Pęcak  

Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 
 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych  


