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Golub-Dobrzyń, 2006-11-27

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
odbytego w dniu 27 listopada 2006 r.

Ad. 1.
1 posiedzenie III kadencji Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i
prowadził Przewodniczący Zarządu – Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech
Kwiatkowski.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu uczestniczy 100 % jego
członków.
Ad. 3.
Przewodniczący Zarządu wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia w pkt 5
ppkt c tematu dotyczącego wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Innych propozycji dotyczących zmian porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek
dotyczący przyjęcia zaproponowanej zmiany do porządku posiedzenia.
Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowaną zmianę porządku posiedzenia.
Porządek 1 posiedzenia Zarządu Powiatu, po wprowadzeniu zaproponowanej zmiany
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie 1 posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku posiedzenia.
4. Podjęcie decyzji w sprawie:
a) wniosku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie –
Rejonowego Zespołu Doradców w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 23 listopada 2006 r.,
dotyczącego wydzierżawienia pomieszczenia znajdującego się w budynku przy
ul. Koppa 1 E w Golubiu-Dobrzyniu – ref. P. W. Wałaszewski,
b) wniosku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu
z dnia 16 listopada 2006 r., dotyczącego prośby o wyrażenie zgody na ustawienie
ścianki działowej w holu jednostki – ref. P. W. Wałaszewski.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 – ref. P. Skarbnik,
b) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty GolubskoDobrzyńskiego – ref. P. Sekretarz,
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zakończenie
Ad. 4 a.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Kierownik Rejonowego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie
pomieszczenia znajdującego się w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Koppa 1 E, który obecnie
zajmowany jest przez Komendę OHP w Toruniu. Przekazał, że w sprawie złożonego wniosku
rozmawiał osobiście z Panem Przysadą. Pomieszczenie to dotychczas jest użyczane
bezpłatnie Komendzie OHP. Z informacji uzyskanych od Pana Przysady wynika, że
pomieszczenie stoi zupełnie puste i nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W
związku z tym Pan Przysada zwrócił się z prośbą o wydzierżawienie pomieszczenia na
zasadach komercyjnych.
P. Andrzej Jaskólski – członek Zarządu Powiatu stwierdził, że jeżeli pomieszczenie
nie jest użytkowane, a umowa użyczenia przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, to należy
skorzystać z takiej możliwości.
Sekretarz Powiatu P. Bogumiła Zarębska poinformowała, że wcześniej siedziba OHP
znajdowała się w Zespole Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ale nieformalnie funkcjonowała
ona w Kowalewie Pomorskim. Następnie, z uwagi na problemy lokalowe w Zespole Szkół,
podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby OHP do wolnych pomieszczeń w byłej przychodni.
Już w rb. Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Pana Przysady. Rzekomo wszystko było już
uzgodnione jednak po wystąpieniu do Komendy OHP w Toruniu wpłynęła odpowiedź, że nie
było żadnych uzgodnień, że w dalszym ciągu komenda podtrzymuje wolę funkcjonowania w
pomieszczeniu.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że zwracał się do byłego Starosty podczas sesji Rady
Powiatu o wyjaśnienie możliwości wydzierżawienia tego pomieszczenia Rejonowemu
Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. Dodał, iż osobiście odniósł wrażenie, że pomieszczenie
jest wykorzystywane przez SLD, którego siedziba mieści się w sąsiedztwie. Jeżeli umowa
użyczenia przewiduje możliwość wypowiedzenia, to należy skorzystać z takiej możliwości i
wypowiedzieć umowę jeszcze w m-cu listopadzie br.
Przewodniczący Zarządu poprosił o przybycie na posiedzenie Zarządu Pana Wiesława
Wałaszewskiego, który w Starostwie Powiatowym zajmuje się m.in. gospodarowaniem
zasobami lokalowymi powiatu.
P. Wiesław Wałaszewski w nawiązaniu do pomieszczenia, o którego wydzierżawienie
wnosi Pan Przysada przekazał, że rozmawiał z Panią Małgorzatą Badźmirowską –
Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, którego
siedziba również mieści się w sąsiedztwie pomieszczenia użyczanego Komendzie OHP. Pani
Badźmirowska także planuje wystąpienie do Zarządu Powiatu o przekazanie jednostce w

użytkowanie pomieszczenia, o które występuje Pan Przysada. Osobiście poradził Pani
Badźmirowskiej przyspieszenie, znając zamiary Pana Przysady.
Pani Teresa Tyborowska – członek Zarządu Powiatu
zaproponowała, aby
członkowie Zarządu w pierwszej kolejności zapoznali się ze stanem lokalowym oraz z
potrzebami jednostek organizacyjnych powiatu w tym zakresie.
P. Wiesław Wałaszewski poinformował, że udostępnił Pani Badźmirowskiej klucze od
pomieszczenia byłej apteki przyszpitalnej w celu przechowania sprzętu rehabilitacyjnego.
W tych pomieszczeniach ma być zorganizowana pralnia, zgodnie z wnioskiem złożonym u
Wojewody.
P. Teresa Tyborowska przekazała, że w budynku przy ul. Koppa znajduje się również
pomieszczenie świetlicy.
P. Wiesław Wałaszewski poinformował, że rzeczywiście są
pomieszczenia, które wykorzystywane są jedynie podczas poboru.

tam jeszcze

P. Teresa Tyborowska stwierdziła, że tym bardziej zasadny jest przegląd pomieszczeń
znajdujących się w gospodarowaniu powiatu.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że z uwagi na to, że brak jest namacalnych
dowodów na to, że Komenda OHP wykorzystuje pomieszczenie niezgodnie z jego
przeznaczeniem należy wypowiedzieć umowę użyczenia za 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
P. Andrzej Jaskólski dodał, że do Komendy OHP wraz z wypowiedzeniem umowy
użyczenia można przesłać kopię pisma Pana Przysady.
Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu jeszcze w m-cu listopadzie br. Komendzie
OHP w Toruniu umowy użyczenia pomieszczenia
za 3 miesięcznym okresem
wypowiedzenia. W tym czasie Zarząd dokona przeglądu zasobów lokalowych i podejmie
decyzję o dalszych losach pomieszczenia.
Ad. 4 b.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że z wnioskiem do Zarządu Powiatu
wystąpiła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o
wyrażenie zgody na postawienie ścianki działowej w holu.
P. Teresa Tyborowska przekazała, że postawienie ścianki spowodowałoby
zwiększenie powierzchni użytkowanej przez Sanepid. W związku z tym jednostka
odprowadzałaby większą opłatę z tytułu najmu.
Przewodniczący Zarządu dodał, że istotne jest również to, że Sanepid wykona prace
we własnym zakresie i z własnych środków.

Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyrażeniu zgody na
ustawienie ścianki działowej w holu.
Ad. 5 a.
Przewodniczący Zarządu oddał głos Skarbnikowi Powiatu P. Małgorzacie
Chojnackiej.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że jeżeli chodzi o zmiany budżetu, to największa
dotyczy drogi Golub-Dobrzyń – Radomin, na którą Wojewoda przekazał kwotę 141.401,- zł.
Jest to dotacja. Powiat miał przyjęte te środki po stronie wydatków jako całość zadania i
chodzi wyłącznie o zwiększenie po stronie dochodów, co zmniejszy z kolei deficyt. Pozostałe
zwiększenia dotyczą m.in. składek od osób bez prawa do zasiłku. Początkowo Wojewoda
przekazał środki w wysokości, w której w ogóle nie było możliwości ich spożytkowania.
Wystąpiono wobec tego z wnioskiem o zmniejszenie kwoty. Zadania w tym zakresie realizuje
Powiatowy Urząd Pracy. Zabezpieczone zostały również środki na składki odprowadzane od
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem. Jest to grupa
najczęściej ok. 70 wychowanków. Ponadto zmiana dotyczy również Domu Pomocy
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, który otrzymał kwotę 10 tys. zł na standaryzację. Powiat
w swoich dochodach musiał zabezpieczyć środki na ten cel i dopiero potem można było
liczyć na ewentualne środki od Wojewody. Kwotę 5 tys. zł zwiększenia otrzymała straż
pożarna na zabezpieczenie bojowe.
Przewodniczący Zarządu zapytał o to, kto prowadzi inwestycje jeżeli chodzi o drogi.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że inwestycje prowadzi powiat, który jest
inwestorem.
P. Andrzej Jaskólski – Członek Zarządu Powiatu zapytał, czy do końca br.
przewidywane są jeszcze jakieś zmiany budżetu.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zapewne takie zmiany będą jeszcze konieczne.
Być może nawet i w ostatnich dniach grudnia. Dodała, że jeżeli chodzi o udział w podatku od
osób fizycznych, to do połowy br. sytuacja nie wyglądała najlepiej. Teraz zaczyna się
poprawiać.
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006.
Ad. 5 b.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że kolejnym projektem uchwały jest projekt
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu – Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego. Poprosił o zreferowanie tematu Panią Sekretarz.
Sekretarz Powiatu P. Bogumiła Zarębska poinformowała, że zgodnie z przepisami
ustawy o samorządzie powiatowym wysokość wynagrodzenia dla Starosty jest ustalana przez

Radę Powiatu. W związku z powyższym został przygotowany „ślepy” projekt uchwały celem
podjęcia decyzji przez Radę Powiatu. Przekazała, że w widełkach wynagrodzenie zasadnicze
minimalne wynosi 3.400 zł, maksymalnie 4.650 zł, dodatek funkcyjny w wysokości
minimalnej wynosi 1060 zł, maksymalnie 1.530 zł., dodatek specjalny co najmniej 20 % nie
więcej niż 40 % od wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego. Dochodzi oczywiście
jeszcze dodatek za staż pracy.
P. Andrzej Jaskólski stwierdził, że Zarząd Powiatu porozmawia na ten temat we
własnym gronie, a następnie Pani Skarbnik lub Pani Sekretarz zostaną poproszone o
przygotowanie projektu uchwały na ustaloną kwotę.
Decyzja Zarządu:
Zarząd ustali wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu we własnym
gronie i swoją propozycję przedłoży Radzie Powiatu.
Ad. 5 c.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu
dotyczy zmiany Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przekazał, że po zmianie § 13. 1.
statutu otrzymałby brzmienie: „Starosta i Wicestarosta zatrudniani są na podstawie wyboru.
2. Z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu może być nawiązany stosunek pracy na
podstawie wyboru.” Dodał, że dotychczas statut dawał możliwość nawiązania stosunku pracy
jedynie z członkiem Zarządu spoza Rady. W tym momencie będzie możliwe zawiązanie
stosunku pracy z członkiem Zarządu będącym jednocześnie radnym.
P. Andrzej Jaskólski poinformował, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapytał,
jak to praktycznie wygląda i ile trwa opublikowanie w dzienniku.
Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że jeżeli chodzi o publikację, to terminy są różne.
Jest ustalony priorytet publikacji i w pierwszej kolejności publikowane są np. uchwały
budżetowe, czy taryfy związane z ogrzewaniem. Statut jest aktem prawa miejscowego i
dlatego też jest to również istotny dokument. Można podjąć próbę zorientowania się w tej
kwestii.
P. Teresa Tyborowska – członek Zarządu Powiatu stwierdziła, że ma wątpliwości do
sposobu dokonania wyboru etatowego członka Zarządu.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że zgodnie z proponowanym zapisem w Statucie
z etatowymi członkami Zarządu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru.
P. Teresa Tyborowska zapytała, czy ma rozumieć, że jeżeli radny został wybrany na
członka Zarządu Powiatu, to może być z nim nawiązany stosunek pracy na podstawie
wyboru.
Sekretarz Powiatu przekazała, że w przypadku wyboru stosunek pracy jest nawiązany
poprzez wybór.

P. Teresa Tyborowska wyjaśniła, że docieka wyjaśnienia tej kwestii ponieważ ma
wątpliwość, czy Rada Powiatu nie powinna dokonać wyboru etatowego członka Zarządu tak
jak np. Starosty czy Wicestarosty.
Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że właściwie przed zmianą ustawy o samorządzie
powiatowym była mowa o kimś takim jak etatowy członek Zarządu. Przepis ten został
zmieniony i obecnie tego zapisu już nie ma. Uregulowania w Statucie dotychczas były takie,
że mówiło się o tym, że nawiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu, który jest
radnym jest niemożliwe. Obecnie podjęto próbę wprowadzenia takiego zapisu do Statutu
powiatu, który będzie na to pozwalał. Zgodnie z opinią radcy prawnego ten zapis pozwoli na
nawiązanie stosunku pracy z etatowym członkiem Zarządu.
P. Teresa Tyborowska przekazała, że obawia się, iż ten zapis jest równoznaczny z
wyborem Starosty i Wicestarosty, których przecież wybiera Rada Powiatu. Nie wie, czy
proponowanego zapisu nie należałoby jeszcze w jakiś sposób uzupełnić i np. dodać, że
stosunek pracy z etatowym członkiem Zarządu nawiązuje Starosta.
Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że kwestia nawiązania stosunku pracy wynika
bezpośrednio z regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego i z kodeksu pracy.
P. Teresa Tyborowska zapytała dlaczego w takim przypadku Rada Powiatu wybiera
Wicestarostę, a nie odbywa się to w ten sposób, że stosunek pracy nawiązuje wyłącznie
Starosta.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że rozumie obawy Pani Teresy Tyborowskiej
i dlatego też proponuje poproszenie radcy prawnego, który wyjaśni powstałe wątpliwości.
Dodał, że być może jest tak, że czym innym jest wybór członka Zarządu, a czym innym
wybór etatowego członka Zarządu.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że różnica jest duża ponieważ gdyby to Rada Powiatu
wybierała etatowego członka Zarządu, to tylko Rada mogłaby go odwołać. W przypadku,
gdyby stosunek pracy byłyby nawiązywany przez Starostę, to mógłby on być rozwiązany w
każdej chwili.
Przewodniczący Zarządu poprosił przybyłą na posiedzenie Zarządu Panią Małgorzatę
Błaszczyk – radcę prawnego tut. Starostwa o wyjaśnienie, czy etatowego członka Zarządu
Powiatu musi powoływać i odwoływać Rada Powiatu.
P. Małgorzata Błaszczyk dopowiedziała, że również miała wątpliwości związane z tą
kwestią, ale ze względu na krótki termin do przygotowania projektu uchwały zaopiniowała go
w takiej treści, w jakiej został przedłożony członkom Zarządu. Stan faktyczny jest już taki, a
nie inny i dlatego też nie można dokonać innego zapisu. Wobec tego zapis dostosowała do
stanu faktycznego. Dodała, że nie ukrywa jednak, że ma wątpliwości i jeżeli jest taka
możliwość, to prosi członków Zarządu o trochę czasu na dokładne przeanalizowanie i
sprawdzenie sprawy. Dokonując wyboru członków Zarządu nie było w ogóle mowy o
etatowym członku Zarządu. Nie budzi wątpliwości fakt, że etatowego członka Zarządu
zatrudnia Starosta. Wątpliwość jest tego typu, że Rada Powiatu wybierając Pana Jaskólskiego
na członka Zarządu Powiatu nie wiedziała, że jest to etatowy członek Zarządu, a
dotychczasowe zapisy statutu powiatu nie przewidywały w strukturze powiatu etatowego
członka Zarządu.

P. Teresa Tyborowska w celu uniknięcia wątpliwości zaproponowała zmiany w
statucie, a dodatkowo wprowadzenie na sesję projektu uchwały Rady Powiatu o dokonaniu
wyboru Pana Jaskólskiego na etatowego członka Zarządu.
P. Małgorzata Błaszczyk stwierdziła, że ma wątpliwości, czy wyłącznej właściwości
Rady Powiatu nie przerzuca się w ręce Pana Starosty. Wówczas uchwała byłaby
zakwestionowana. Zaproponowała, że jeżeli Zarząd Powiatu pozwoli, to popracuje jeszcze
nad projektem uchwały.
P. Andrzej Jaskólski poinformował, że jeżeli uchwała się uprawomocni, to może być
odwołany z członka Zarządu i powołany na etatowego członka Zarządu.
Sekretarz Powiatu przekazała, że osobiście nie widzi potrzeby odwoływania Pana
Jaskólskiego jako członka Zarządu Powiatu. Uchwała musiałaby dotyczyć jedynie zmiany
statusu Pana Jaskólskiego, jako członka Zarządu.
P. Małgorzata Błaszczyk stwierdziła, że uchwała w sprawie zmiany statutu powiatu
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania. Dlatego też wszelkie inne kroki muszą
być podejmowane po upływie 14 dni od dnia opublikowania.
Decyzja Zarządu:
Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany statutu powiatu. Jednocześnie
upoważniono radcę prawnego do dokładnego sprawdzenia kwestii związanej z powołaniem
etatowego członka Zarządu i przygotuje projekt uchwały na najbliższą sesję, tj. do dnia
29 listopada br.
Ad. 6.
Sekretarz Powiatu poinformowała, że jest to pierwsze posiedzenie Zarządu i zapytała,
czy w związku z tym członkowie Zarządu chcieliby ustalić reguły i zasady pracy. Chodzi tu
zwłaszcza o terminy na zwołanie posiedzeń.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że problemów ze zwołaniem posiedzenia Zarządu
raczej być nie powinno, ponieważ na miejscu jest Wicestarosta, na miejscu będzie Pan
Jaskólski, praktycznie na miejscu pracuje Pani Teresa Tyborowska. Nie mniej jednak być
może byłoby wskazane ustalenie sobie jednego dnia dla odbywania posiedzeń Zarządu. Sądzi,
że w ten sposób można byłoby łatwiej planować sobie czas pracy.
Pani Grażyna Litwin – członek Zarządu Powiatu przekazała, że czwartki są dniem
tygodnia, w którym nie ma żadnych zajęć i pozostaje praktycznie cały dzień do dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby posiedzenia Zarządu odbywały się co
tydzień w każdy czwartek o godz. 9.00. nawet, gdyby nie było wiele materiałów, to Zarząd
może się i tak spotkać.
Sekretarz Powiatu
poinformowała, że Związek Powiatów Polskich przesłał
informację na temat projektu ustawy o sieci szpitali. W zasadzie z tego projektu ustawy nie
wynika nic szczegółowego. Nie można zatem ocenić, czy golubski szpital spełnia

wymagania, aby znaleźć się w sieci szpitali. Być może Pan Prezes posiada już jakieś
informacje na ten temat, ponieważ był usytuowany w jakichś strukturach opiniujących.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że jeżeli chodzi o Gminę Kowalewo Pom., czy
Ciechocin, to mieszkańcy nie mieliby problemu z opieką medyczną. Problem byłby natomiast
w przypadku pozostałych gmin. Dodał, że należy trzymać rękę na pulsie i bacznie śledzić to
wszystko, co dzieje się w sprawie sieci szpitali, bo powiat włożył ogromny wysiłek w spłatę
zadłużenia SP ZOZ i mieszkańcy mogliby mieć słuszne pretensje w przypadku
zaprzepaszczenia jakiejś szansy.
P. Teresa Tyborowska poinformowała, że teoretycznie Rada Nadzorcza szpitala nie
powinna być łączona ze zmianami we władzach powiatu. Podkreśliła, że tak powinno być
teoretycznie, ale praktyka wygląda często inaczej.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że skoro Zarząd Powiatu jest jednocześnie
Zgromadzeniem Wspólników „Szpitala Powiatowego”, to warto byłoby aby Pan Starosta
zorientował się u Wojewody i u Marszałka, czy są jakieś środki, które można byłoby
pozyskać dla szpitala.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że z Panem Marszałkiem spotyka się jeszcze
w tym tygodniu jednakże trudno będzie podczas pierwszego spotkania poruszać temat
pieniędzy. Zaproponował poświęcenie jednego posiedzenia Zarządu wyłącznie szpitalowi.
P. Teresa Tyborowska przekazała, że warto byłoby zapoznać się np. z wielkością
szpitala, ze stanem zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych, z wysokością
budżetu. Ponadto Pan Prezes mógłby zapoznać Zarząd z ewentualnymi informacjami na temat
sieci szpitali. Należy również mieć na uwadze rolę Zgromadzenia Wspólników.
Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 grudnia
2006 r. o godz. 9.30 w „Szpitalu Powiatowym” Spółce z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Ad. 7.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu
podziękował zebranym za przybycie i zamknął 1 posiedzenie III kadencji Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Zarządu

- Wojciech Kwiatkowski

- ..............................
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- ..............................
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