Protokół nr XV/2015
z obrad XV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r.
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia

Ad. 1
O godzinie 15.00 XV sesję Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska. W pierwszej kolejności powitała
przybyłych na sesję Radnych Powiatu, Starostę Andrzeja Okrucińskiego, Wicestarostę
Franciszka Gutowskiego, członków Zarządu, kierowników i dyrektorów jednostek
organizacyjnych Powiatu, inspekcji oraz służb, a także kierowników wydziałów Starostwa
Powiatowego. Kolejno Pani przewodnicząca powitała Skarbnik Powiatu Panią Małgorzatę
Chojnacką, Radcę Prawnego Urzędu – Panią Ewę Masternak, a także zaproszonych gości wraz
z lokalnymi mediami.
Ad.2
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 9 czerwca br. Komisarz Wyborczy w
Toruniu stwierdził wygaśnięcie mandatu Radnego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego Pana
Wojciecha Kwiatkowskiego, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu. W związku z
powyższym przekazała, że kandydatem który w wyborach samorządowych uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności jest Pan Marek Beyger.
Przewodnicząca Rady Powiatu dodała, że Pan Beyger złoży ślubowanie, a następnie oficjalnie
dołączy do składu radnych Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poprosiła kolejno o złożenie przez Pana
Marka Beyger ślubowania, informując dodatkowo, iż może ono być złożone z dodaniem słowa
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego,
strzec suwerenności i interesów Państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny,
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej.”
.
Pan Marek Beyger wypowiedział słowo: „ślubuję”
Przewodnicząca Rady oficjalnie powitała Pana Marka Beyger w gronie radnych
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.
Ad. 3
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na ogólną liczbę 17 radnych, w sesji uczestniczy
16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.

Nieobecny radny: Pan Jarosław Falkowski.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie do radnych w kwestii chęci
zgłaszania wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
O możliwość zabrania głosu poprosił Starosta Golubsko – Dobrzyński, który zwrócił
się z wnioskiem do Radnych Powiatu o wprowadzenie w punkcie 9 d porządku obrad dzisiejszej
sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie
w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim w roku 2015.
Starosta Andrzej Okruciński poinformował, że projekt uchwały związany jest z
zapewnieniem całkowitego wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w związku z dokonaniem analizy wydatkowania tychże środków w
II kwartale bieżącego roku, a także przyznaniem dodatkowego dofinansowania z Funduszu w
wysokości 51.263,00 zł. Pan Starosta dodał, że w myśl przedłożonej zmiany o kwotę 30.000,00
zł zwiększone zostanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty
ortopedyczne. Ponadto dodał, że zwiększone zostanie dofinansowanie kosztów
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim, w łącznej kwocie
21.000,00 zł oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w kwocie niespełna 90.000,00
zł.
Starosta Andrzej Okruciński odnosząc się do powyższego poinformował, iż
zmniejszeniu o kwotę 88.724,00 zł ulegnie dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie zgłoszony przez
Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego wniosek o zmianę porządku obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie w obecności 16 radnych.
Wobec powyższego porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XV sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce wygasłego mandatu.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza obrad.
6. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz
podejmowanych działań między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok,
b) w sprawie utworzenia w Ciechocinie filii Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Golubiu – Dobrzyniu,

c) w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Zakład Dróg
i Transportu w Golubiu – Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu – Dobrzyniu,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie
w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2015.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska, przechodząc do kolejnego punktu
porządku obrad, zaproponowała, aby funkcję Sekretarza Obrad XV sesji Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego objął Pan Radny Jacek Boluk – Sobolewski.
Radny wyraził zgodę na pełnienie obowiązków sekretarza. Następnie wybór ten został
poddany pod głosowanie oraz przyjęty jednogłośnie, przy 16 – osobowym składzie Rady.
Przewodnicząca Rady Powiatu zaprosiła wobec powyższego Pana Radnego Jacka
Boluk - Sobolewskiego do stołu prezydialnego.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zaproponowała w przedmiotowym
punkcie, aby protokół z XIV sesji Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego tradycyjnie poddać
pod głosowanie bez uprzedniego odczytywania. Zwróciła się wobec czego z zapytaniem, czy
ktoś z Państwa Radnych ma inne propozycje w tej kwestii.
Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie
w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji bez odczytywania.
Przedmiotowy protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania,
przy 16 – osobowym składzie Rady.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego Pani Maria Wiśniewska
przekazała, iż w ty miejscu zaplanowano wręczenie stypendiów dla uczniów szkół Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego, którzy w roku szkolnym 2014/2015 zdobyli wybitne osiągnięcia
w olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Przewodnicząca Pani Maria
Wiśniewska serdecznie przywitała przybyłych na dzisiejszą sesję tegorocznych stypendystów
wraz z rodzicami.
Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Pana Starostę Andrzeja
Okrucińskiego o zabranie głosu.
Starosta Golubsko – Dobrzyński Andrzej Okruciński pogratulował tegorocznym
stypendystom oraz ich rodzicom.
Po wręczeniu stypendiów uczniom szkół Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, Pani
Maria Wiśniewska poprosiła Starotę Andrzeja Okrucińskiego o złożenie sprawozdania z
wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między
sesjami.
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu oraz
podejmowanych działań między sesjami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ww. sprawozdania zostały opracowane przez Panią Annę Górną – Hossę oraz Panią
Agnieszkę Malon. Z treścią przedmiotowych sprawozdań zapoznać się można w biurze Rady
Powiatu.
Starosta Golubsko – Dobrzyński odniósł się w pierwszej kolejności do kwestii
wykonania uchwał Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, podjętych w okresie
sprawozdawczym. Jak poinformował Pan Andrzej Okruciński, podczas XIV sesji Rady
Powiatu podjęto sześć uchwał, z których uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji wspólnej z Gminą Golub – Dobrzyń pozostaje w trakcie realizacji, natomiast
pozostałe uchwały zostały już zrealizowane oraz w ustawowym terminie przesłane do organów
nadzoru, tj. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Kolejno Starosta Andrzej Okruciński przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu
Powiatu, informując iż w okresie międzysesyjnym został rozstrzygnięty przetarg na
„Przebudowę drogi powiatowej Kowalewo Pomorskie – Okonin oraz mostu w miejscowości
Leśno na przepust”. Starosta przekazał, iż na wykonawcę wybrano firmę: EUROVIA POLSKA
S.A. z miejscowości Bielany Wrocławskie, która wyceniła roboty drogowe na kwotę
2.289.446,66 zł.
Starosta przekazał kolejno, iż trwają uzgodnienia zapisów Strategii Rozwoju Społeczno
– Gospodarczego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. Dodał, iż na najbliższy poniedziałek
zostały zaplanowane konsultacje z każdym samorządem w zakresie ujęcia zadań
priorytetowych na listach zadań podstawowych, dodatkowych i komplementarnych. Starosta
Andrzej Okruciński poinformował, że przygotowany dokument w najbliższym czasie zostanie
podany do społecznej konsultacji.
Jak poinformował Pan Starosta, w związku z ustawą o publicznym transporcie
zbiorowym nakładająca na samorządy powiatowe dodatkowe obowiązki bez pokrycia
finansowego Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju z prośbą o interpretację niektórych zapisów zawartych w ustawie. Starosta Golubsko
– Dobrzyński podkreślił, iż realizując zapisy ustawowe należałoby zabezpieczyć w budżecie
powiatu kwotę około 150.000,00 zł.
Starosta przekazał kolejno, że Starostwo Powiatowe przystąpiło do inwentaryzacji
obiektów użyteczności publicznej, a także do opracowania audytów energetycznych Zespołu
Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, na
które zostanie przeznaczona kwota 1,7 mln zł. Dodał, iż w dalszej kolejności będzie zlecane
opracowanie dokumentacji dla Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim,
gdzie termomodernizacja ma pochłonąć 1,5 mln zł.
Starosta Andrzej Okruciński kolejno oznajmił, że w związku z koniecznością
zagospodarowania obiektu przy ulicy Koppa w Golubiu – Dobrzyniu, którego wcześniej
użytkownikiem był Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu
konsultacji zamierza utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy dla 35 osób. Dodał, iż
przystąpiono już do opracowania dokumentacji technicznej.
Następnie Pan Starosta przekazał, że w związku z pojawieniem się środków w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację dróg powiatowych złożone zostało
zapotrzebowanie na dofinansowanie dokończenia modernizacji drogi Chełmonie – Kowalewo
Pomorskie. Dodał, że Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem do Gminy Kowalewo Pomorskie
o partycypację w kosztach realizacji tego zadania.
Starosta Andrzej Okruciński poinformował, iż w okresie międzysesyjnym odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami

Urzędu Marszałkowskiego. Przekazał, że wynikiem spotkania jest potwierdzenie, że w
perspektywie 2015-2020 będzie kładziony duży nacisk na poprawę jakości dróg. W związku z
tym w ww. okresie będzie można uzyskać środki nie tylko z PROW-u ale również środki z
RPO.
Starosta Golubsko – Dobrzyński przekazał również, że kolejny przetarg na zbycie budynku
byłego Sądu w Kowalewie Pomorskim nie przyniósł rezultatu. W związku z powyższym,
Starosta poinformował, iż zrodził się pomysł zagospodarowania ww. budynku na siedzibę Filii
Szkoły Muzycznej I stopnia. Dodał, żę 13 lipca odbyło się spotkanie i wizja lokalna z zastępcą
dyrektora ds. inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał, iż w miesiącu grudniu
będzie można się starać o dofinansowanie tego typu obiektu. Starosta dodał, że kwota jaką
będzie można uzyskać kształtuje się w granicach 150-200 tys. zł. Jak nadmienił Pan Starosta
przystąpiono do inwentaryzacji budynku, a następnie zostanie opracowana dokumentacja
projektowa jego modernizacji. Dodał, że po opracowaniu dokumentacji będzie możliwość
starania się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Starosta Andrzej Okruciński oznajmił, iż w związku z zakończeniem trwałości projektu
przystąpiono do likwidacji Spółdzielni Socjalnej „Gold Serwis”. Dodał, że w chwili obecnej
została rozwiązana umowa o pracę z Panem Romanem Bickim oraz ustanowiona likwidatora
Spółdzielni.
W ostatniej kolejności Starosta Okruciński przekazał, iż prowadzone są drobne prace
remontowe w obiektach użyteczności publicznej, a mianowicie wymiana okien w budynku
Policji w Kowalewie Pomorskim oraz w Sanepidzie przy ulicy Koppa w Golubiu – Dobrzyniu,
a także naprawa schodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu – Dobrzyniu.
Kończąc sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, Pan Starosta przekazał zebranym iż
zgodnie z właściwością Zarząd opiniował również projekty uchwał, będące przedmiotem
dzisiejszej sesji.
W dalszej części Starosta Andrzej Okruciński omówił kalendarz wydarzeń oraz
uroczystości, w których uczestniczył w okresie sprawozdawczym. Poinformował, że wziął
udział w następujących spotkaniach:
- Wielki Turniej Rycerski na Zamku Golubskim,
- Konferencja podsumowująca, która odbyła się w Karbówku pn. „Zmiany na kujawskopomorskiej wsi” z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Święto Policji.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci składania przez
radnych oraz osoby zaproszone interpelacji i zapytań.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Ziółkowski – jeden z rodziców stypendystów, który
odniósł się warunków panujących przy jeziorze Okonin. Podkreślił, że jezioro jest dużym
atutem Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego i należałoby o nie zadbać. Dodał, że Powiat
powinien poczynić starania, aby ułatwić mieszkańcom oraz przyjezdnym gościom dostęp do
jeziora oraz zadbać o jego wygląd.
Pan Starosta Andrzej Okruciński poinformował, że zarządcą jeziora Okonin jest Gmina
Ciechocin.

Pan Jarosław Molendowski Rady Powiatu zadał pytanie w kwestii funkcjonowania
Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki.
Pani Maria Wiśniewska przekazała, że Pan Jarosław Falkowski z nieznanych przyczyn
nie uczestniczy w dzisiejszej sesji. Dodała, iż problem funkcjonowania ww. Komisji będzie
rozwiązany po sezonie wakacyjnym.
W tym momencie sale opuścił Radny Jacek Foksiński. Na sali pozostało 15 Radnych.
Ad. 9 a
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska w pierwszej kolejności
przekazała, że opinia Komisji Budżetowej i Samorządowej była pozytywna.
Następnie Pani Maria Wiśniewska poprosiła Skarbnik Powiatu o omówienie
proponowanych zmian w budżecie Powiatu.
Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego o kwotę zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na zatrudnianie przez
powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Kolejno Pani Skarbnik przekazała, iż dokonano zmian polegających na
zabezpieczeniu środków na realizację zadań Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w
Golubiu – Dobrzyniu związanych z drogami powiatowymi.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie do radnych
w kwestii pytań w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Kolejno Sekretarz Obrad Radny Jacek Boluk - Sobolewski odczytał projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
do przedłożonego projektu uchwały.
Pytań ponownie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych, 15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 9 b
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała zapytanie
do radnych w kwestii pytań w przedmiocie projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono.
Kolejno Sekretarz Obrad Radny Jacek Boluk-Sobolewskii odczytał projekt uchwały.
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Przewodnicząca Rady Powiatu
jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych, 15 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie utworzenia w Ciechocinie filii
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu – Dobrzyniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9 c
W tym momencie na sale powrócił Radny Jacek Foksiński. Na sali obecnych 16
Radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała zapytanie
do radnych w kwestii chęci zabrania głosu w przedmiocie projektu uchwały w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu –
Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg
Powiatowych w Golubiu – Dobrzyniu.
O możliwość zabrania głosu poprosiła Radna Aleksandra Szałwińska, kierując pytanie w
kwestii zasadności likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę
budżetową.
Pani Skarbnik przekazała, iż chodzi przede wszystkim o kwestie finansowe. Dodała, że
został powołany, aby mógł świadczyć usługi zewnętrzne, jednak jego dochody własne w
ubiegłym roku kształtowały się na poziomie około 4%. Skarbnik Powiatu poinformowała
również, że zakład budżetowy refakturował na Starostwo Powiatowe faktury, które otrzymał
od inwestorów.
Pani Chojnacka w dalszej kolejności podkreśliła, iż przekształcenie zakładu budżetowego
w jednostkę budżetową jest bardzo dobrym wyjściem z obecnej sytuacji. Dodała, iż
przekształcenie wpłynie korzystnie wpłynie na zwiększenie przejrzystości finansów
publicznych, a co za tym idzie – zwiększy się efektywność gospodarowania środkami
publicznymi.
Kolejno o możliwość zabrania głosu poprosił Radny Filip Szreter, zadając pytanie w
kwestii odliczania podatku VAT przez zakład budżetowy.
Pani Skarbnik odnosząc się do powyższego pytania przekazała, że zakład budżetowy
może jedynie przepisywać faktury. Dodała, że ani zakład budżetowy ani Starostwo Powiatowe

nie mogą rozliczyć podatku. Skarbnik Powiatu podkreśliła, że zakład budżetowy kilka lat temu
został wyposażony w nowy sprzęt, gdzie mogła być rozliczana amortyzacja i to był jedyny
wyjątek rozliczania podatku VAT. Kończąc swoją wypowiedz Pani Skarbnik poinformowała,
iż zakład będzie działał na tych samym zasadach z wyjątkiem tego, iż nie będzie teraz świadczył
usług zewnętrznych tylko będzie otrzymywał zlecenia od Starostwa Powiatowego.
Radna Aleksandra Szałwińska zadała pytanie czy jednostka budżetowa będzie musiała
stawać do przetargu.
Skarbnik Powiatu udzieliła informacji, iż nie będzie musiała stawać do przetargu
ponieważ będzie określony zakres prac.
Pani Radna Szałwińska dopytała czy będzie zmieniony regulamin organizacyjny
jednostki budżetowej.
Skarbnik Chojnacka przekazała, iż w regulaminie organizacyjnym określono nowy
sposób finansowania jednostki.
Kolejno głos zabrał Wicestarosta Golubsko – Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
przekazując, że najważniejszą przesłanką przekształcenia zakładu budżetowego była
zachwiana gospodarka finansowa. Dodał, iż Powiatowy Zakład Dróg i Transportu nie
świadczył zewnętrznych usług na takim poziomie jaki przewidział ustawodawca. Pan
Wicestarosta Gutowski podkreślił, że w budżecie Powiatu zostaną zabezpieczone środki na
działalność Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał również, że w związku ze zmianą formy
organizacyjno – prawnej nie przewiduje się zwolnień pracowników.
Kolejno Sekretarz Obrad Radny Jacek Boluk - Sobolewski odczytał projekt uchwały.
Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Przewodnicząca Rady Powiatu
jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 16 radnych obecnych, 10 głosowało „ZA”, a 6 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
pod nazwą Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu – Dobrzyniu w celu przekształcenia
w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu – Dobrzyniu została
podjęta przy 6 głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 9 d
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska skierowała zapytanie
do radnych w kwestii chęci zabrania głosu w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Kolejno Sekretarz Obrad Radny Jacek Boluk - Sobolewski odczytał projekt uchwały.

Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, Przewodnicząca Rady Powiatu
jeszcze raz skierowała pytanie w kwestii chęci zabrania przez Radnych Powiatu głosu
w przedmiocie projektu uchwały.
Głosu nie zabrano.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt pod głosowanie.
Na 16 radnych obecnych, 16 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2015 została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 10
W przedmiotowym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria
Wiśniewska, która poinformowała, że w dniu 6 września br. w Kowalewie Pomorskim odbędą
się Wojewódzkie Dożynki, zapraszając obecnych na sesji Rady Powiatu Golubsko –
Dobrzyńskiego do udziału.
W punkcie tym nikt więcej głosu nie zabrał.
Ad. 11
Po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, o godzinie
16.20, Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska zamknęła XV sesję Rady Powiatu
Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon
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