
1 
 

Protokół Nr 132/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 22 listopada 2022 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 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023  

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

wydzielenia w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023 środków pieniężnych  

na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – 

Marusza. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska  

do Grudziądza. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego w sezonie 2022/2023. 
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11. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

obecnych biorących udział w posiedzeniu. 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 22 listopada 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

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

nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

Kolejno Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 132/184/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 listopada 2022 roku  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 2  

do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2022 rok oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. Oznajmiła, że w dniu 21 listopada 2022 r. Komisja dokonała analizy złożonych ofert. 

Dodała, że w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez następujących oferentów: 

Fundacja Inter – Vivos, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Fundację Togatus Pro Bono  

oraz Stowarzyszenie Sursum Corda, które zostało najwyżej ocenione przez Komisję pod względem 

formalnym i merytorycznym.  

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego 

w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała Nr 132/185/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego 

w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Środowiska  

i Budownictwa p. Kazimierza Sobótkę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na parkingach strzeżonych. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków  

lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.  

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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W związku z brakiem pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na parkingach strzeżonych oraz postanowili przekazać niniejszy projekt  

pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego. Powiedziała, że Rada Miejska Grudziądza  

w dniu 28 września br. podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na dokonanie darowizny 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że w związku z adaptacją Młyna Górnego na centrum 

edukacyjne „Młyn Wiedzy”, konieczne jest zabezpieczenie przez Prezydenta Grudziądza przestrzeni 

na zaprojektowanie parkingu. Dodał, że w związku z powyższym Powiat Grudziądzki nie otrzymał 

zgody na nabycie nieruchomości, jaką jest parking znajdujący się przed budynkiem Starostwa 

Powiatowego.   

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że należy zastanowić się nad rozwiązaniem 

sytuacji, gdy użytkownicy Młyna będą korzystali z parkingu przeznaczonego dla pracowników 

Starostwa Powiatowego.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego wystosował pismo o udostępnienie miejsc parkingowych w uzgodnionym zakresie  

i na uzgodnionych zasadach. Dodał, że w głównej mierze chodzi o zabezpieczenie kilkudziesięciu 

miejsc parkingowych pod względem formalnym, jednak w praktyce mogą zostać zajmowane miejsca 

dla interesantów, jak i pracowników Starostwa Powiatowego. Zapewnił, że zostaną przeprowadzone 

rozmowy, aby rozwiązać ewentualne utrudnienia.  

Przy braku dalszych uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu 

Grudziądzkiego oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 
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Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski powiedział, że Stowarzyszenie 

„Uśmiech” złożyło wniosek o użyczenie na kolejny okres nieruchomości, którą użytkują w Grucie. 

Dodał, że Stowarzyszenie posiada przedmiotową nieruchomość w użytkowaniu od 19 lat.  

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

na własność Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydzielenia w budżecie Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2023 środków pieniężnych na wykonanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w dniu 17 listopada br. odbyła posiedzenie, na którym wnikliwie przeanalizowała 

informacje oraz wnioski zawarte w petycji. Dodał, że w Węgrowie powstało nowe osiedle i w dużej 

mierze petycja dotyczy nowo zamieszkałych mieszkańców. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio 

podkreślił, że problem związany ze stanem drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza był 

zauważony dużo wcześniej, w związku z czym Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał 

Zieliński zaproponował wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej  

nr 1379C Węgrowo – Marusza w 2023 roku oraz przebudowę przedmiotowej drogi w miarę 

możliwości finansowych w kolejnych latach budżetowych.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że projekt uchwały stanowi rekomendację Komisji skarg, 

wniosków i petycji. Następnie zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że droga powiatowa nr 1379C Węgrowo – 

Marusza powinna stanowić własność Gminy Grudziądz, ponieważ łączy dwa skraje jednej 

miejscowości. Powiedział, że należy wykonać przebudowę tejże drogi, jednak warto zwrócić się  

do Wójta Gminy Grudziądz o wsparcie finansowe na realizację zadania.  

Starosta p. Adam Olejnik przyznał, że warto zwrócić się do Wójta Gminy Grudziądz o wsparcie. 

Dodał, że dokumentacja techniczna na modernizację drogi powiatowej nr 1379C będzie stanowić 

gotowość do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Marszałka na zmianę nawierzchni drogi.  

Przy braku dalszych uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydzielenia w budżecie Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2023 środków pieniężnych na wykonanie dokumentacji technicznej 
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przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza oraz postanowili przekazać niniejszy 

projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydzielenia 

w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023 środków pieniężnych na wykonanie dokumentacji 

technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza stanowi załącznik nr 7  

do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości 

Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza. Przedstawił również treść petycji złożonej 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkich Lniskach oraz mieszkańców Nicwałdu, Małych Lnisk  

i Wielkich Lnisk. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w dniu 17 listopada br. odbyła posiedzenie, na którym także wnikliwie 

przeanalizowała informacje oraz wnioski zawarte w przedmiotowej  petycji. Oznajmił, że treść petycji 

i użyte w niej argumenty wzbudziły duże emocje wśród Radnych Powiatu. Wyjaśnił, że argumentacja 

nie ma odzwierciedlenia w faktach, w związku z czym Radni uznali przedmiotową petycję  

za bezzasadną.  

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że w jego ocenie petycja jest zasadna i należy 

zająć się budową ścieżki pieszo – rowerowej, jednak sposób jej napisania jest bardzo zły, wręcz 

napastliwy, co nie powinno mieć miejsca.  

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że część osób, która podpisała petycję, zrobiła to z przekonaniem, 

że tylko forma nacisku spowoduje, że budowa ścieżki pieszo – rowerowej zostanie zrealizowana. 

Powiedział, że należy wyjaśnić mieszkańcom, jaki jest koszt realizacji zadania, skąd można otrzymać 

dodatkowe środki i w jakiej wysokości oraz jakie są kryteria przy ich zdobywaniu. Oznajmił,  

że należy również podkreślić, że droga relacji Nicwałd – Grudziądz jest w bardzo dobrym stanie, 

gdzie mieszkańcy w innych miejscowościach zabiegają o drogi w podobnym standardzie. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że poruszanie się wzdłuż drogi powiatowej  

z miejscowości Nicwałd przez Małe Lniska do Grudziądza jest niebezpieczne. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił o wskazanie drogi powiatowej, która nie ma chodnika,  

a poruszanie się wzdłuż niej jest bezpieczne. Powiedział, że wszędzie, gdzie nie ma chodników, 

mieszkańcy poruszają się poboczami. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że nie można dokonać 
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podziału petycji na część zasadną, co do słuszności budowy ścieżki pieszo – rowerowej i bezzasadną 

w kwestii przytoczonej argumentacji.  

W związku z brakiem dalszych uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej  

z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza oraz postanowili przekazać 

niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie rozpatrzenia 

petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie 

Lniska do Grudziądza stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Petycja złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkich Lniskach oraz mieszkańców Nicwałdu, 

Małych Lnisk i Wielkich Lnisk w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, 

Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński, na prośbę Starosty  

p. Adama Olejnika, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zasad 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego w sezonie 2022/2023. 

Powiedział, że uzupełniając harmonogram o kwestie związane z publicznym transportem zbiorowym, 

starał się zwrócić uwagę wykonawcy, aby priorytetowo traktował drogi, po których kursują autobusy,  

z uwzględnieniem zatoczek autobusowych. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński 

podkreślił, że pierwsze opady śniegu już miały miejsce, w związku z czym pracownicy Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu byli w stałym kontakcie z kierowcami obsługującymi poszczególne trasy 

i za pośrednictwem GPS mogli zweryfikować prawidłowy przebieg trasy.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że drogi były śliskie w całej Polsce. Podkreślił, że priorytetem 

jest, aby uczulić wykonawcę na potrzeby związane z publicznym transportem zbiorowym, za który 

Powiat Grudziądzki jest odpowiedzialny.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy w związku z faktem, że zwiększona została ilość 

linii autobusowych, została również zwiększona liczba przystanków, które Powiat Grudziądzki musi 

utrzymać.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że utrzymanie przystanków należy 

do zadań Gminy.   

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że mogą zdarzyć się problemy z łącznością GPS,  

w związku z czym zaproponował, aby kierowcy obsługujący trasy zapoznawali się dużo wcześniej  

z ich przebiegiem. 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że wyłaniając wykonawcę 

zimowego utrzymania dróg powiatowych należy wziąć pod uwagę, że pomimo znajomości trasy przez 

wykonawcę, może zdarzyć się sytuacja, że zostanie zatrudniony nowy kierowca, który dopiero będzie 

poznawał przebieg tras. Oznajmił również, że w mijający weekend największym problemem było 

nieprzygotowanie kierowców do jazdy. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował, aby rozważyć wprowadzenie standardu IV  

na niektóre trasy.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że jeśli Zarząd Powiatu 

podejmie decyzję o podniesieniu standardu utrzymania danego odcinka drogi, to Powiatowy Zarząd 

Dróg dostosuje się do decyzji, jednak należy mieć świadomość, że podniesienie standardu wiąże się  

ze wzrostem kosztów.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że ewentualne uwagi odnośnie zimowego 

utrzymania dróg w okresie zimowym należy zgłaszać do wykonawcy realizującego zadanie. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz oznajmił, aby wykonawca otrzymał wynagrodzenie  

za pracę wykonaną wyłącznie na terenie powiatu grudziądzkiego.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że kierowcy obsługujący trasy 

przejeżdżają sprzętem przez drogi gminne i krajowe, jednak pracują tylko na drogach powiatowych. 

Uchwała Nr 132/186/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie 

zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego w sezonie 

2022/2023 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw 

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków. 

Członkowie Zarządu nie zgłosili zapytań, ani wolnych wniosków. 

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

wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zakończył 132 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander 

Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

Protokołowała: Monika Bylińska  
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