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Protokół Nr 95/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 20 października 2021 r. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Adam Olejnik                             - Starosta  

2. Marcin Dziadzio                         - Wicestarosta 

3. Barbara Dobek      - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik      - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz     - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Marzena Dembek                       - Przewodnicząca Rady Powiatu 

7. Grażyna Kalita                           - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska      - Sekretarz Powiatu 

9. Rafał Zieliński     - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 94 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 
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8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

10. Rozpatrzenie wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

wraz z opiniowaniem stosownych projektów uchwał: 

- Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie 

- Stefan Falkowski 

- Leszek Sułek 

- Andrzej Janke 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Zielnowie 

- Mieczysław Tężycki 

- Henryk Pasik 

- Kazimierz Tamiłowski 

- Danuta Kołodziejska 

- Józef Hinz 

- Mieczysław Łata 

- Patrycja Piłat 

- Stanisław Becker 

- Elżbieta Wiśniewska 

- Wojciech Soborski. 

11. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich obecnych. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 na 5 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 20 października 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

 W kolejnym punkcie obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie 

przyjęli protokół z 94 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
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 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli Uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała Nr 95/85/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 

2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. 
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Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała Nr 95/86/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Łasinie”. 

Uchwała Nr 95/87/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie” stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. Dodał, że pełnomocnictwo dotyczy zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 

do km 2+518,19”. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 95/88/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. Dodał, że pełnomocnictwo dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1622 Chełmno – Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik  

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 19+090. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 1+974. 

3. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 165C Gardeja - 

gr. woj. – Łasin oraz 1372C Szynwałd – Łasin w miejscowości Łasin. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin  – Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+117. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.  

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 95/89/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



 
 

6 
 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. Dodał, że pełnomocnictwo dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski  - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – St. Błonowo w miejscowości Wydrzno 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+882. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Piaski 

polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+510”. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 

kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.  

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 95/90/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego 

rozpatrzenia wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

wraz z opiniowaniem stosownych projektów uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego. Wskazał, 

że złożonych zostało 15 wniosków, które zostały przeanalizowane pod względem formalnym i uznane 

za poprawne. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła kryteria formalne i merytoryczne oceny 

wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. 

Następnie Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła wniosek o nadanie 

honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Fundacji „Ochrona Zdrowia 

i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie. Wskazała, że wnioskodawcą jest Spółdzielnia 

Socjalna „Perspektywa: w Łasinie.  
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Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja 

Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie oraz postanowili przekazać pod obrady Rady Powiatu projekt 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Stefanowi Falkowskiemu. Wskazał, że wnioskodawcą 

jest Wójt Gminy Gruta.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Stefanowi Falkowskiemu oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Leszkowi Sułek. Wskazał, że wnioskodawcą jest Wójt 

Gminy Świecie nad Osą. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, że w związku ze śmiercią Pana 

Leszka Sułek, przyznać niniejszemu kandydatowi wyróżnienie pośmiertnie. 

Członkowie Zarządu zaaprobowali powyższą propozycję Starosty p. Adama Olejnika oraz nie zgłosili 

żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury i ocenili, że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Leszkowi Sułek oraz postanowili przekazać pod obrady 

Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Andrzejowi Janke. Wskazał, że wnioskodawcą jest Wójt 

Gminy Grudziądz.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 
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W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Andrzejowi Janke oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Kołu Gospodyń Wiejskich w Zielnowie. Wskazał, że 

wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Kołu Gospodyń Wiejskich w Zielnowie oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Mieczysławowi Tężyckiemu. Wskazał, że 

wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu Grudziądzkiego.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Mieczysławowi Tężyckiemu oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Henrykowi Pasik. Wskazał, że wnioskodawcą jest 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. 

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Henrykowi Pasik oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Kazimierzowi Tamiłowskiemu. Wskazał, 

że wnioskodawcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wraz z Prezesem LKS „Piast” Łasin.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Kazimierzowi Tamiłowskiemu oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Danucie Kołodziejskiej. Wskazał, że wnioskodawcą jest 

grupa Radnych Powiatu Grudziądzkiego: p. Grażyna Zielińska, p. Adam Olejnik oraz p. Marcin 

Dziadzio. 

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Danucie Kołodziejskiej oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Józefowi Hinz. Wskazał, że wnioskodawcą jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Józefowi Hinz oraz postanowili przekazać pod obrady 

Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Mieczysławowi Łata. Wskazał, że wnioskodawcą jest 

Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego.  
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Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Mieczysławowi Łata oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Patrycji Piłat. Wskazał, że wnioskodawcą jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Patrycji Piłat oraz postanowili przekazać pod obrady 

Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Stanisławowi Becker. Wskazał, że wnioskodawcą jest 

Zarząd OSP w Szynychu.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Stanisławowi Becker oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Elżbiecie Wiśniewskiej. Wskazał, że wnioskodawcą jest 

Wójt Gminy Świecie nad Osą.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 
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„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Elżbiecie Wiśniewskiej oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Wojciechowi Soborskiemu. Wskazał, że wnioskodawcą 

jest Wójt Gminy Świecie nad Osą.  

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionej kandydatury oraz ocenili, 

że wniosek spełnia wymogi merytoryczne. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł go głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Wojciechowi Soborskiemu oraz postanowili przekazać 

pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają dodatkową kandydaturę 

do nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. 

Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnego nowego kandydata. 

Projekty uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony 

dla Powiatu Grudziądzkiego” Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”, 

Stefanowi Falkowskiemu, Leszkowi Sułek, Andrzejowi Janke, Kołu Gospodyń Wiejskich w Zielnowie, 

Mieczysławowi Tężyckiemu, Henrykowi Pasik, Kazimierzowi Tamiłowskiemu, Danucie Kołodziejskiej, 

Józefowi Hinz, Mieczysławowi Łata, Patrycji Piłat, Stanisławowi Becker, Elżbiecie Wiśniewskiej 

oraz Wojciechowi Soborskiemu wraz z kartami ocen wniosków stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zapytań 

ani wolnych wniosków. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta p. Adam Olejnik podziękował wszystkim 

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 95 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 


