
Protokół Nr 116/22 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

z dnia 22 lutego 2022 r.  

 

Ad. 1. 

 W gabinecie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego 116. 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 członków Zarządu wynosi 100%.  

Ad. 3.  

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

Wniosków nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Zarządu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie 116. posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z 115. posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

5. Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

5.1.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej, 

wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”, w zakresie 

zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego; 

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

2022 rok. 

6. Sprawy różne: 

6.1. Pan Mariusz Piątkowski – Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – prośba o wyrażenie 

zgody na zabudowę połaci dachowej panelami fotowoltaicznymi. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.4. 

  Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyjąć protokół z 115. posiedzenia Zarządu 

Powiatu przeprowadzonego dniu 15 lutego 2022  r. bez odczytywania. 

Protokół z 114. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty bez odczytywania. 

Ad.5.1. 

  Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

 

Ad.5.2. 

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

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2022 rok. 

 



Ad.6.1. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 

położonego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-lecia 25 w celu pokrycia zapotrzebowania  

w energię elektryczną dla potrzeb Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

W przyszłości również rozważany jest montaż paneli, w związku z tym wyrażono zgodę na 

zajęcie dachu na nie więcej niż 11% jego powierzchni i taki montaż paneli, który umożliwi realizację 

inwestycji samorządowi powiatowemu. 

 

Ad.7. 

   

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

zgłoszono. 

Przewodniczący Zarządu podjął decyzję o zakończeniu posiedzenia. 

 

Ad. 8.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu zakończyło się o 1415. 

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

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

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

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

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

 

 

 
 

 
Sporządziła: Emilia Pęcak  

Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

 

Sprawdził: Bartłomiej Arentowicz – Inspektor Ochrony Danych 

 

 


