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Golub-Dobrzyń, 2007-01-04

P R O T O K Ó Ł Nr 7/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Ad. 1.
7 posiedzenie 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
dodatkowych tematów, tj.:
- w pkt 5 wprowadzenie ppkt c – podjęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora
Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim dotyczącego prośby o wyrażenie zgody na
dalsze zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych na stanowisku referenta ds.
kancelaryjnych oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia,
- w pkt 7 – podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla
kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego,
- w pkt 8 wprowadzenie ppkt c – zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie budowy chodnika przy ul.
Słuchajskiej,
- w pkt 8 wprowadzenie ppkt d – zapoznanie się z wnioskiem wysuniętym przez
radnego Krzysztofa Wasilewskiego podczas III sesji Rady Powiatu, odbytej w dniu 29
grudnia 2006 r.,
- w pkt 8 wprowadzenie ppkt e – zapoznanie się z wnioskiem komisji doraźnej
drogowej wysuniętym podczas posiedzenia odbytego w dniu 3 stycznia 2007 r.
Innych propozycji dotyczących zmian porządku posiedzenia nie zgłoszono.
Porządek 7 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, po
wprowadzeniu zmian zgłoszonych przez Przewodniczącego Zarządu, przedstawiał się
następująco:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie 7 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z 6 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Podjęcie decyzji w sprawie:
a) wniosku Golubsko-Toruńskiego Bractwa Rycerskiego z dnia 27 grudnia 2006 r.
dotyczącego prośby o dofinansowanie w kwocie 2.000 zł statutowej działalności
bractwa – ref. P. Skarbnik,
b) pisma Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w GolubiuDobrzyniu z dnia 2 stycznia 2007 r. dotyczącego zmiany warunków umowy najmu
pomieszczeń – ref. P. W. Wałaszewski,
c) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim dotyczącego prośby o
wyrażenie zgody na dalsze zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych na
stanowisku referenta ds. kancelaryjnych oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia,

6. Informacja przedstawiciela Firmy MAXIMUS Broker dotycząca wysokości
ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia majątku – godz. 12.00.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i
dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
8. Zapoznanie się z:
a) prośbą Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2006 r. dotyczącą
podjęcia działań zmierzających do wypracowania wspólnej polityki w zakresie
budowy chodników,
b) wnioskami z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
wysuniętymi podczas posiedzenia odbytego w dniu 28 grudnia 2006 r.,
c) pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie
budowy chodnika przy ul. Słuchajskiej,
d) wnioskiem wysuniętym przez radnego Krzysztofa Wasilewskiego podczas III sesji
Rady Powiatu, odbytej w dniu 29 grudnia 2006 r.,
e) wnioskiem komisji doraźnej drogowej wysuniętym podczas posiedzenia odbytego w
dniu 3 stycznia 2007 r.
9.
Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie.
Ad. 4.
P. Andrzej Jaskólski poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu z 6
posiedzenia i nie wnosząc uwag co do treści wnosi o jego przyjęcie.
Protokół z 6 posiedzenia został przyjęty.
Ad. 5 a.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Golubsko-Toruńskie Bractwo Rycerskie
zwróciło się z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na prowadzenie statutowej
działalności w kwocie 2 tys. zł. Poinformował, że na dzień dzisiejszy proponuje, by
odpowiedź dla Bractwa była negatywna. Bractwo z chwilą przeniesienia się na golubski
zamek, stało się po części jego elementem. Sądzi, że do czasu wypracowania współpracy z

zamkiem nie należy ingerować w wewnętrzne sprawy oddziału PTTK. Proponuje, by Bractwu
odpowiedzieć, że na razie pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest możliwe z uwagi na fakt,
że powiat będzie chciał opracować ogólne zasady współpracy z Zarządem Oddziału PTTK.
P. Teresa Tyborowska - członek Zarządu Powiatu przekazała, że istotne jest również
to, że Bractwo nie podaje proporcji dofinansowania np. z Torunia.
P. Andrzej Jaskólski – członek Zarządu Powiatu stwierdził, że do czasu kiedy
zamkiem kierował Pan Zygmunt Kwiatkowski potrafił pozyskać dodatkowe środki i nie
występował o dofinansowanie.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że w rozmowie z Prezesem Oddziału PTTK
będzie chciał wyjaśnić kwestię dotyczącą roli Bractwa na Zamku. Jeżeli Bractwo komercyjnie
uczestniczy w promocji zamku i zamek pobiera pieniądze za pokazywanie Bractwa, to nie
widzi sensu w dofinansowywaniu drużyny.
Wicestarosta stwierdził, że Bractwo jest takim samym hobby jak np. kusznictwo czy
łowiectwo. Biorąc pod uwagę fakt, że hobby kosztuje, Bractwo musi liczyć się z kosztami
swojej działalności.
Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję, że na dzień dzisiejszy wniosek nie może być rozpatrzony
pozytywnie. Po wypracowaniu zasad współpracy z Zarządem Oddziału PTTK można
ponownie powrócić do sprawy.
Ad. 5 b.
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z treścią pisma Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Dyrektor poinformowała, że nie
może zgodzić się na propozycję nowych warunków najmu lokalu, ponieważ nie posiada w
budżecie środków.
P. Andrzej Jaskólski zapytał, czy rzeczywiście podwyższenie czynszu następowało
corocznie.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jeżeli czynsz był podwyższany corocznie, to
jedynie o wskaźnik inflacji. Co innego z opłatą za media.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że Pan Sekretarz przeliczył stawki i z wyliczeń
wynika, że podobne stawki stosuje Miasto Golub-Dobrzyń. Jeżeli jednostka nie posiada
środków na opłacenie czynszu najmu, to może np. zrezygnować z części powierzchni.
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że najemca albo przyjmuje stawki, albo ich nie
przyjmuje. Tu nie może być prowadzona dyskusja. Proponuje odpowiedzieć Pani Dyrektor,
że warunki podane w nowej umowie najmu są ostateczne i jeżeli Pani Dyrektor ich nie
przyjmuje, to może zrezygnować z części metrażu.
Sekretarz Powiatu P. Rafał Malinowski zapytał, co z podpisaniem umowy
wieloletniej.

Wicestarosta stwierdził, że osobiście nie jest przeciwny zawarciu umowy wieloletniej.
Zarząd posiada kompetencje do zawarcia umowy na okres do 3 lat, a wzrost czynszu
corocznie o wskaźnik inflacji.
Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję o nie zmienianiu umowy najmu w stosunku do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zgodnie z opinią Zarządu można zaproponować
Dyrektorowi zawarcie umowy najmu na okres do 3 lat, do czego Zarząd Powiatu posiada
kompetencje. Czynsz ulegałby podwyższeniu corocznie o wskaźnik inflacji.
Ad. 5 c.
Przewodniczący Zarządu przedstawił treść wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w
Kowalewie Pomorskim dotyczącego prośby o wyrażenie zgody na dalsze zatrudnienie
pracownika w ramach prac interwencyjnych na stanowisku referenta ds. kancelaryjnych oraz
o dofinansowanie kosztów z tytułu zatrudnienia.
P. Grażyna Litwin – członek Zarządu Powiatu poinformowała, że wszystkie
czynności, które w swoim wniosku wymieniła Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie
Pomorskim wykonuje sama, ponieważ szkoła, w której jest dyrektorem nie zatrudnia nawet
sekretarki.
Wicestarosta stwierdził, że rozumie tę sytuację. Przychodzi do pracy młody człowiek,
pracodawca przyzwyczaja się do niego, a potem jest żal pozostawić takiej osoby bez
zatrudnienia. Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia, to nie widzi sensu w obciążaniu budżetu
powiatu dodatkowymi kosztami.
P. Grażyna Litwin przekazała, że Pani Dyrektor może posiłkować się stażystą.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że być może Pani Dyrektor w swoim
budżecie znalazłaby jakieś środki na zatrudnienie tej osoby.
P. Teresa Tyborowska stwierdziła, że gdyby szkoły otrzymywały wszystkie należne
im środki, to z pewnością nie byłoby takich problemów.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że problemów nie miałby Zespół Szkół Nr 1 i Nr
2. Pozostałym jednostkom oświatowym i tak nie wystarczyłoby środków.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że jest na świeżo po wizycie z Wicestarostą w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem.. Ogromnie żal mu tych dzieci,
ale z terenu naszego powiatu jest ich w ośrodku zaledwie 18-cioro. Pozostałe dzieci pochodzą
np. z Włocławka i Radziejowa. Przed dzisiejszym wyjazdem do Zespołu Szkół w
Kowalewie Pomorskim dowiedział się, że szkoła posiada w dyspozycji 13 budynków.
P. Teresa Tyborowska poinformowała, że w temacie oświaty było wiele rzeczy, z
którymi nie mogła się zgodzić, np. nie przekazywanie mienia protokołem zdawczoodbiorczym, brak ubezpieczenia budynków oświaty.
Wicestarosta wracając do pobytu w Wielgiem stwierdził, że zaczął zastanawiać się
nad zasadnością remontu sali gimnastycznej. Obejrzał pomieszczenie, które znajduje się w

ośrodku i które jest duże, bardzo dobrze wyposażone, a w którym ćwiczyło 2-je dzieci pod
opieką wychowawcy. Skoro klasy są nieliczne, to sądzi, że z powodzeniem dzieci mogłyby
ćwiczyć w tej właśnie sali.
P. Andrzej Jaskólski stwierdził, że w całej poprzedniej kadencji radnym tłumaczono
potrzebę remontu sali gimnastycznej. Teraz słyszy, że zajęcia z wychowania fizycznego mogą
odbywać się w innym pomieszczeniu. Jest tą opinią bardzo zaskoczony.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że nasz powiat bierze na siebie obowiązki np.
powiatu włocławskiego, czy radziejowskiego prowadząc Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Wielgiem. Podkreślił, że nie chodzi mu o zamykanie jednostki, ale o
doposażenie bez remontu sali gimnastycznej.
Wicestarosta poinformował, że być może lepszym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie
się z remontem sali gimnastycznej, bo np. za 2 lata PFRON będzie posiadał środki, które
będzie można przeznaczyć na jej remont.
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że może uda się znaleźć kogoś, kto pomoże w
remoncie sali gimnastycznej. Dodał, że praktycznie szkoły podległe powiatowi nie posiadają
sali gimnastycznej w ogóle lub takie, które nadają się do remontu. Budynek Ośrodka w
Wielgiem jest już wyeksploatowany, co widać gołym okiem. Zaproponował, że podczas
wizyty w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim zaproponuje Pani Dyrektor
przeanalizowanie własnego budżetu i jeżeli nie znajdzie środków, to zaproponuje rozważenie
możliwości zatrudnienia stażysty.
Decyzja Zarządu:
Zarząd upoważnił Przewodniczącego Zarządu do zaproponowania Pani Dyrektor
przeanalizowanie własnego budżetu i poszukania w nim środków finansowych na
zatrudnienie referenta ds. kancelaryjnych. Jeżeli w budżecie szkoły nie będzie środków, to
Pani Dyrektor powinna zatrudnić stażystę.
Ad. 7.
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z treścią projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek
organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Przekazał, że taka uchwała
podejmowana jest corocznie na dany rok kalendarzowy.
Skarbnik poinformowała, że w przypadku dyrektorów placówek oświatowych chodzi
przede wszystkim o zakup opału lub drobne remonty.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy w projekcie uchwały nie obdarzono Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg zbyt dużymi kompetencjami. Kwota 375 tys. euro jest poważną
kwotą. Zaproponował, by upoważnienie dla PZD określone zostało do kwoty 100.000 euro, a
jeżeli zajdzie taka potrzeba, to uchwałę Zarządu zawsze można zmienić.

Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął uchwałę nr 7/8/07 z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia do
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla
kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu GolubskoDobrzyńskiego, po dokonaniu zmiany upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg do kwoty 100.000 euro.
Ad. 8 a.
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z treścią pisma Burmistrza Miasta
Kowalewa Pomorskiego dotyczącego przyjęcia wspólnej polityki w zakresie budowy
chodników. Stwierdził, że wspólna polityka współpracy samorządów w tym zakresie zostanie
przyjęta za pośrednictwem komisji doraźnej drogowej. Członkowie komisji już zapoznali się
z prośbą Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że stanowisko komisji drogowej jest takie, aby w
pierwszej kolejności skupiać się na remontach dróg. Remonty dróg na terenie gmin będą
realizowane pod warunkiem, że gmina będzie partycypowała np. w kosztach odwodnienia i
położenia chodnika. Komisja drogowa przyjęła takie rozwiązanie w przypadku remontu
800 m odcinka drogi w Ciechocinie.
Wicestarosta poinformował, że to stanowisko Starosta może przekazać podczas
zaplanowanego konwentu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd przyjął stanowisko komisji doraźnej drogowej o prowadzeniu remontów dróg
powiatowych przy partycypacji poszczególnych gmin np. w kosztach odwodnień lub ułożenia
chodników.
Ad. 8 b.
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z treścią wniosków wysuniętych przez
członków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Dodał, że jeżeli chodzi o
stypendia, to sprawa była już wyjaśniana. Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu
stypendium miała formę pisemnego zawiadomienia, a nie decyzji administracyjnej, od której
przysługiwałoby odwołanie. Przekazał następnie, że radny Lech Owsianikow wystąpił z
wnioskiem o opracowanie planu napraw i remontów dróg powiatowych. Jest to temat, który
należy przekazać do komisji drogowej.
P. Andrzej Jaskólski przekazał, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przygotował
po dwie propozycje napraw i remontów w każdej z gmin, które należy wykonać w pierwszej
kolejności. Komisja drogowa miała okazję obejrzeć drogi podczas dokonanego objazdu.
Najgorsze drogi to: Golub-Dobrzyń – Gałczewko i Wrocki – Pusta Dąbrówka. W dalszej
kolejności drogi: Piątkowo- Pluskowęsy, Plebanka – Radomin, Świętosław – Morgowo.
Komisja zdecydowanie wypowiedziała się za tym, aby wyposażyć PZD w koparko-ładowarkę
z odpowiednim osprzętem do zbierania ziemi. Jeśli chodzi o znaczenie komunikacyjne, to
najważniejsza jest droga w Wielkim Rychnowie, która często stanowi objazd dla drogi
krajowej.

Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą wniosków komisji doraźnej
drogowej.
Ad. 8 c.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan (wykreślono z protokołu na
podstawie art. 30 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.
2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zwrócił się z wnioskiem o wykonanie wzdłuż ul.
Słuchajskiej chodnika. Problem polega na tym, że ulica w ogóle nie posiada odwodnienia.
Warto byłoby się zastanowić nad wykonaniem chodnika od skrzyżowania z ulicą wojewódzką
do sklepu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd zajął stanowisko, że ułożenie chodnika przy ul. Słuchajskiej jest zasadne na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do sklepu.
Ad. 8 d.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że kolejna sprawa dotyczy wniosku radnego
Krzysztofa Wasilewskiego w sprawie przekazania środków finansowych zgromadzonych na
funduszu socjalnym SP ZOZ pracownikom byłego szpitala. Dodał, że w kwestii sprawdzenia
możliwości prawnych przekazania środków pracownikom byłego szpitala Pani Skarbnik
wystąpiła o opinię prawną do radców prawnych Starostwa. W związku z tym zaproponował,
aby ten temat został przesunięty na kolejne posiedzenie Zarządu celem zapoznania się z
opinią prawną na ten temat.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu podjęli decyzję o przesunięciu tematu na kolejne posiedzenie
Zarządu celem zapoznania się z opinią radców prawnych na temat możliwości przekazania
środków pracownikom byłego szpitala.
Ad. 8 e.
Wniosek omówiono w pkt 8 b.
Skarbnik Powiatu przekazała, że zakończona została likwidacja SP ZOZ. W
niedługim czasie konieczna będzie decyzja Zarządu Powiatu, co dalej z majątkiem spółki.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby przekazanie majątku spółce niezwłocznie po zakończeniu
inwentaryzacji.
P. Teresa Tyborowska przekazała, że ponownie wraca temat inwentaryzacji. Jeżeli
jest wykonywana inwentaryzacja, to od razu powinna być robiona jako zdawczo-odbiorcza,
bo po co dwukrotnie wykonywać tę samą pracę.
Skarbnik dodała, że inwentaryzacja jest zakończona na dzień 31 grudnia 2006 r., a
obecnie trwa jej rozliczenie i wprowadzanie do systemu komputerowego.

Decyzja Zarządu:
Zarząd podjął decyzję o zaplanowaniu na kolejne posiedzenie Zarządu tematu
dotyczącego ewentualnego przekazania mienia Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy” w GolubiuDobrzyniu.
Ad. 6.
Przewodniczący Zarządu powitał przybyłego na posiedzenie Zarządu Pana
Remigiusza Breńskiego – Prezesa Zarządu MAXIMUS Broker Sp. z o.o. oraz Panią
Magdalenę Budny.
P. Remigiusz Breński poinformował, że firma MAXIMUS Broker jest większa od
firmy Inter Broker, co ma przełożenie na siłę argumentów z firmami ubezpieczeniowymi.
Podkreślił, że nie miał na myśli tego, że firma Inter Broker jest gorsza. Jest po prostu
mniejsza. Przekazał, że MAXIMUS Broker przygotował raport poprzetargowy, który
otrzymają wszyscy członkowie Zarządu. Poinformował, że ubezpieczenie mienia i
ubezpieczenie komunikacyjne zostało ujęte łącznie ponieważ w przetargu nie wolno dzielić
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
Ubezpieczenie komunikacyjne jest o połowę tańsze niż w roku poprzednim. Następnie
omówił materiał przedłożony członkom Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Wyjaśnił, że gdyby ubezpieczeniu podlegało jedynie mienie Starostwa,
to stawka byłaby znacznie wyższa.
P. Teresa Tyborowska zapytała skąd firma otrzymała dane do tabeli nr 1.
P. Magdalena Budny odpowiedziała, że dane te pochodzą z polisy otrzymanej ze
Starostwa Powiatowego.
P. Teresa Tyborowska poinformowała, że składka ubezpieczenia komunikacyjnego
została podwyższona o ok. 8 tys. zł.
P. Remigiusz Breński przekazał, że składka może być nieco wyższa ponieważ
zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora PZU powiat nie opłacił ostatniej składki
ubezpieczenia.
Skarbnik poinformowała, że powiat ma rozliczone wszystkie składki i dziwi się, że
PZU wykazuje powiat z zadłużeniem.
Przewodniczący Zarządu przekazał, że w umowie ubezpieczenia miała obowiązywać
klauzula dotycząca funduszu prewencyjnego.
P. Remigiusz Breński odpowiedział, że obecnie o funduszu prewencyjnym decyduje
centrala PZU. Z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia nie ujęto funduszu prewencyjnego
obniżona została składka ubezpieczenia.
P. Teresa Tyborowska poinformowała, że przedstawiciel firmy Maximus Broker
przedstawiając ofertę nie wspominał o połączeniu ubezpieczenia mienia z ubezpieczeniem
komunikacyjnym.

P. Remigiusz Breński odpowiadając Pani Tyborowskiej stwierdził, że o połączeniu
tych ubezpieczeń była mowa w SIWZ.
P. Andrzej Jaskólski wskazał, że ubezpieczenie komunikacyjne przypada w różnych
terminach i dlatego też trudno jest łączyć je z ubezpieczeniem mienia.
P. Remigiusz Breński przekazał, że w ubezpieczeniu komunikacyjnym umowa
podpisywana jest na okres 3 lat obrotowych, a nie kalendarzowych.
Przewodniczący Zarządu podziękował przedstawicielom firmy MAXIMUS Broker za
przybycie na posiedzenie Zarządu i wyjaśnienie wątpliwości.
Ad. 9.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, by członkowie komisji dokonali we własnym
gronie przyporządkowania do poszczególnych komisji Rady Powiatu.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu dokonali następującego przyporządkowania:
- Komisja Zdrowia
- Andrzej Jaskólski,
- Komisja Oświaty
- Grażyna Litwin,
- Komisja Budżetu
- Teresa Tyborowska,
- Komisja Rolnictwa
- Jan Kuźmiński.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że przed kolejnym posiedzeniem Zarządu,
zaplanowanym na dzień 11 stycznia 2007 r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Kowalewie Pomorskim Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przygotowała
dokumentację dotyczącą „konfliktu” z Kierownikiem WTZ. Dodał, że należałoby się
zastanowić nad zmianą organu prowadzącego WTZ.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu
podziękował zebranym za przybycie i zamknął 7 posiedzenie III kadencji Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Zarządu

- Wojciech Kwiatkowski

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

Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

- Jan Kuźmiński

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

- Grażyna Litwin

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

- Teresa Tyborowska

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

- Andrzej Jaskólski

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

Protokołowała:
Katarzyna Orłowska

