Golub-Dobrzyń, dnia 06.03.2008 r.
Znak: OR.0062/49/08

P R O T O K Ó Ł Nr 49/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 marca 2008 r.

Ad. 1
49 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 protokółu Przewodniczący
Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 100 % jego członków.
Ad. 3
Przewodniczący Zarządu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie
następujących zagadnień:
1. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1.1 zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za
rok 2007,
1.2 uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2008 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji programu w roku 2007,
1.3 ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki
przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat
golubsko-dobrzyński,
1.4 przyjęcie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli
emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat GolubskoDobrzyński, korzystających z opieki zdrowotnej.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego.
3. Podjęcie decyzji w sprawach:
3.1. P. K. Kopczyński – prośba o odsprzedanie działki nr 89/22 przy ul. Równinnej w G-D,
3.2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w G-D – prośba o zwiększenie środków na
paragrafie 4300-usługi pozostałe
Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu, porządek
49 posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie 49 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokółu Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 21.02.2008 r.
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5. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu w sprawach:
5.1. przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2007,
5.2. przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Kowalewie Pomorskim za rok 2007,
5.3. przyjęcie Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013,
5.4. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
za rok 2007,
5.5. uchwalenie Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2008 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu w roku 2007,
5.6. ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki
przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest
powiat golubsko-dobrzyński,
5.7. przyjęcie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla
nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat
Golubsko-Dobrzyński, korzystających z opieki zdrowotnej.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
7. Podjęcie decyzji w sprawach:
7.1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - prośba o
wyrażenie zgody na remont instalacji wodnej na działkach przy ul. Równinnej
w G-D,
7.2. Stowarzyszenie Na Szlaku Życia – prośba o przydział środków na działalność
Stowarzyszenia,
7.3. „Geodezja” P. Z. Panter – prośba o przedłużenie terminu wykonania prac
geodezyjnych.
7.4. P. K. Kopczyński – prośba o odsprzedanie działki nr 89/22 przy ul. Równinnej w
G-D,
7.5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w G-D – prośba o zwiększenie środków na
paragrafie 4300-usługi pozostałe.
8. Urząd Miasta Golub-Dobrzyń – porozumienie w sprawie partycypacji Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w kosztach remontu stropodachu biurowca –
referuje P. Sekretarz Powiatu.
9. Powiatowy Inspektorat Weterynarii – sprawozdanie z działalności Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego.
10. Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu – odpowiedź na pismo Zarządu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie zbierającej się wody na drodze wojewódzkiej w
miejscowości Elgiszewo.
11. Ministerstwo Infrastruktury – informacja o utworzeniu w budżecie rezerwy
subwencji ogólnej.
12. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzeń Komisji Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego:
12.1.Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22 lutego 2008 r.,
12.2.Drogowej z dnia 11 lutego 2008 r.
13. Wolne wnioski i sprawy różne
14. Zakończenie posiedzenia.
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Porządek obrad 49 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Protokół Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 21.02.2008 r. przedstawił Wicestarosta
P. J. Kuźmiński. Stwierdził, że po zapoznaniu się z jego treścią nie wnosi żadnych uwag i
wnosi o jego przyjęcie.
Protokół Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 21 lutego 2008 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2007.
Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.) Powiatowy Inspektor Sanitarny jest
zobowiązany przynajmniej raz w roku przedłożyć Radzie Powiatu informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie.
Biorąc pod uwagę postanowienia art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym, na podstawie którego Rada Powiatu podejmuje uchwały w innych
sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji, przedłożona zostaje Radzie Powiatu,
celem przyjęcia, informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2007.
Ad. 5.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2007.
Na podstawie art. 10b ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776
z późn. zm.) i paragraf 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) oraz
art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.).
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu GolubskoDobrzyńskiego za rok 2007.
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Ad. 5.3
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013.
Na podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r., r 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu przyjmuje Powiatowy
program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata
2008-2013.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy na lata 2008-2013.
Ad. 5.4
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za rok 2007.
Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) przedłożenie Radzie Powiatu do zatwierdzenia
sprawozdania ma na celu poinformowanie o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz
o osiąganych efektach.
Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przekazaniu
właściwej miejscowo Delegaturze UOKiK.
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007.
Ad. 5.5
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu w roku 2007.
W myśl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Podobnie jak w latach poprzednich opracowany został projekt takiego programu.
Reguluje on na najbliższy rok zasady współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Realizacja programu ma prowadzić do tworzenia podstaw partnerstwa publicznegospołecznego i ma służyć powstawaniu lokalnych inicjatyw obywatelskich w zakresie pożytku
publicznego.
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i
4

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz przyjęcia
sprawozdania z realizacji programu w roku 2007.
Ad. 5.6
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności
za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat
golubsko-dobrzyński.
Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na podstawie ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2007 r. Nr
181, poz. 1292, obejmują m. in. wprowadzenie art. 67a, który to obliguje organ prowadzący do
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat. Podjęcie
przedmiotowej uchwały stanowi realizację ustawowego zapisu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad
korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych
stołówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat golubsko-dobrzyński.
Ad. 5.7
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku
zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek
prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, korzystających z opieki zdrowotnej.
Regulamin udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Golubsko-Dobrzyński, korzystających z opieki zdrowotnej stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Decyzja Zarządu:
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli
emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński,
korzystających z opieki zdrowotnej.
Ad. 6
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości,
stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 32 ust. 1 i 2
stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone
przepisami prawa. W art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy ustawodawca do zadań
zarządu powiatu zalicza m. in. wykonywanie uchwał rady oraz gospodarowanie mieniem
powiatu. Konieczność sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, a co za tym idzie jego
ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przez właściwy organ, wynika z art. 37 ust. 1 oraz
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Obowiązek powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z
przeprowadzeniem przetargu, a także liczebności komisji przetargowej i sposób wyznaczania
przewodniczącego oraz jej członków określony został natomiast w paragrafie 8 ust. 1 i 2
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne w zakresie sprzedaży nieruchomości
przedkłada się Zarządowi Powiatu celem podjęcia niniejszej projekt uchwały.
Decyzja Zarządu:
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 49/70/08 z dnia 6 marca
2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Ad. 7.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wydziału Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o wyrażenie zgody na remont instalacji wodnej na
działkach przy ul. Równinnej w G-D.
W związku z podjętą uchwałą nr XIV/77/07 z dnia 27 listopada 2007 r. o sprzedaży
działek położonych w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Równinnej, stanowiących własność Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego, należy wyremontować instalację wodną, zaopatrującą Stacje Dializ
Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na remont w/w instalacji wodnej.
Ad. 7.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Stowarzyszenia Na Szlaku Życia z prośbą o
przydział środków na działalność Stowarzyszenia w wysokości 3.000 zł.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na przekazanie kwoty pieniężnej, ze względu na brak
środków finansowych. Jednocześnie Zarząd Powiatu informuje, że decyzję o dofinansowaniu
może podjąć na podstawie zasad określonych w „Programie współpracy Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego”. Program ten jednak nie może zostać wdrożony do realizacji
przed uchwaleniem budżetu Powiatu. Wówczas każda organizacja pozarządowa będzie mogła
składać wnioski o dofinansowanie zgodnie z ogłoszonymi zasadami.
Ad. 7.3
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo z „Geodezji” P. Z. Pantera z prośbą o
przedłużenie terminu wykonania prac geodezyjnych do dnia 10 kwietnia 2008 r.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę. Sprawa jest już w trakcie realizacji.
Ad. 7.4
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo P. K. Kopczyńskiego z prośbą o
odsprzedanie działki przy ul. Równinnej w Golubiu-Dobrzyniu. Na działce znajduje się
awaryjne ujęcie wody dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

6

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu po dokonaniu analizy sytuacji awaryjnych ujęć wody dla Szpitala
Powiatowego Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu zdecydował, że w chwili obecnej nie jest
wskazane wystawienie działki do sprzedaży.
Ad. 7.5
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o zwiększenie środków na paragrafie 4300 – usługi pozostałe.
W roku 2003 zostało zawarte porozumienie między Starostwem Powiatowym w
Golubiu-Dobrzyniu, a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na wykonywanie
badań dzieci z wadami słuchu i wzroku oraz dzieci autystycznych. Średnio kwota za wykonane
badania wynosi od 1.000,00 zł do 1.500,00 zł, w zależności ile dzieci z wyżej wymienionymi
dysfunkcjami jest badanych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na zwiększenie w/w środków w kwocie 1.500,00 zł.
Ad. 8
Przewodniczący Zarządu przedstawił ponownie pismo Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń
w sprawie partycypacji Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu w kosztach remontu
stropodachu biurowca przy ul. Plac 1000-lecia.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wstrzymuje się od podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie i zwraca
się z prośbą do Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz do Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o wyrażenie opinii w tej sprawie.
Ad. 9
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. i obszar powiatu
golubsko-dobrzyńskiego i miasta Golub-Dobrzyń.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu wykonuje zadania w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) z
późniejszymi zmianami i inne ustawy oraz akty prawne unijne.
Ad. 10
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu w
nawiązaniu do pisma Zarządu Powiatu w sprawie zbierającej się wody na drodze wojewódzkiej
nr 569 w miejscowości Elgiszewo w okolicy żwirowni. Sprawa będzie rozwiązana w drugim
kwartale 2008 r.
Ad. 11
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację z Ministerstwa Infrastruktury o
utworzeniu w budżecie rezerwy subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 środki z
powołanej rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych
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powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w
granicach miast na prawach powiatu.
Ad. 12
Przewodniczący Zarządu przedstawił wnioski z posiedzeń Komisji:
12.1 Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 22.02.2008 r. – odpowiedź na wniosek została udzielona w formie
pisemnej (znak: OR.0055-4/JK/08);
12.1 Drogowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.02.2008 r.
- odpowiedź na wniosek została udzielona w formie pisemnej (znak: OR.0055-5/JK/08).
Ad. 13
W wolnych wnioskach Sekretarz Powiatu zapytał Członków Zarządu czy chcą brać
udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Powiat Golubsko-Dobrzyński ma
udziały, czy też udzielą pełnomocnictwa pracownikom Starostwa Powiatowego do
reprezentowania Zarządu Powiatu w w/w zebraniach.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu upoważnili Sekretarza Powiatu oraz pracownika Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich P. R. Karaszewskiego do reprezentowania Zarządu
Powiatu w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
Następnie Członek Zarządu P. G. Litwin zapytała się, kiedy będą remontowane drogi na
terenie gminy Zbójno.
Członek Zarządu P. A. Jaskólski poinformował, że terminarz naprawy dróg znajduje się w
Zarządzie Dróg Powiatowych.
Została też poruszona sprawa suchych gałęzi na drzewach przy drodze w pobliżu jeziora
Sicińskiego. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż sukcesywnie wycinane będą wszystkie
drzewa przy drogach powiatowych.
Ad. 14
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 49 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kwiatkowski

....................................

Wicestarosta

Jan Kuźmiński

.....................................

Członkowie Zarządu:

Grażyna Litwin

......................................

Teresa Tyborowska

.....................................

Andrzej Jaskólski

.....................................

Protokółowała:
Justyna Kwiecień
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