
Protokół Nr 63/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 13 stycznia 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. Jan Kowarowski  - Wicestarosta 

3. Marcin Dziadzio  - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 62 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie dokumentacji sporządzonej przez 

jednostki budżetowe w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów 

i kosztów oraz funduszu. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy przekazywania 

sprawozdań do Zarządu powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie centralizacji 

rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Grudziądzkim i jednostkach budżetowych. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta 

oraz Wiktorowo, Gmina Gruta. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia 

p.o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych 

należących do kompetencji zarządcy drogi. 
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11.  Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

13. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

14. Zakończenie posiedzenia. 

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

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

Grudziądzkiego. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 13 stycznia 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 posiedzenia Członkowie Zarządu nie zgłosili wniosków o sprostowanie 

lub uzupełnienie protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół z 62 posiedzenia Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie dokumentacji sporządzonej przez 

jednostki budżetowe w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów 

oraz funduszu. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że w związku z przekształceniem Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie i w Białochowie w: Placówkę Opiekuńczo –

Wychowawczą Nr 1 w Wydrznie, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 w Wydrznie, Placówkę 

Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 3 w Białochowie, zaistniała konieczność podjęcia ww. uchwały. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie dokumentacji 

sporządzonej przez jednostki budżetowe w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, 

przychodów i kosztów oraz funduszu. 

W związku z brakiem pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dokumentacji sporządzonej 

przez jednostki budżetowe w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów 

i kosztów oraz funduszu. 
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Uchwała Nr 63/1/2021 Zarządu Powiatu w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki 

budżetowe w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów 

oraz funduszu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik ponownie poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości 

budżetowej. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że w związku z przekształceniem Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie i przekształceniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Białochowie należało podjąć uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 

do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości 

budżetowej. 

W związku z brakiem pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania 

sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej. 

Uchwała Nr 63/2/2021 Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 

do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik po raz kolejny poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Grudziądzkim i jednostkach 

budżetowych. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że w związku z przekształceniem Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie i w Białochowie w: Placówkę Opiekuńczo –

Wychowawczą Nr 1 w Wydrznie, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 2 w Wydrznie, Placówkę 

Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 3 w Białochowie, zaistniała konieczność podjęcia ww. uchwały. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 
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w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Grudziądzkim i jednostkach 

budżetowych. 

W związku z brakiem pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Grudziądzkim i jednostkach 

budżetowych. 

Uchwała Nr 63/3/2021 Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń 

podatku od towarów i usług w Powiecie Grudziądzkim i jednostkach budżetowych stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda wyjaśniła, że Rada Powiatu 

Grudziądzkiego w dnia 15 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2021. Realizacja celów operacyjnych 

ww. Powiatowego Programu może zostać sfinansowana przy udziale środków PFRON dostępnych 

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 27 listopada 2020 r. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe” 

obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. Zgodnie 

z przyjętym dokumentem istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w poszczególnych obszarach. 

Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” określają, że realizatorem 

Programu w zakresie pomocy z części obszaru jest samorząd powiatowy. W uchwale Zarządu Powiatu 

ustalono, że jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za realizację Programu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

W związku z brakiem pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”. 



5 
 

Uchwała Nr 63/4/2021 Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina 

Gruta, przy jednoczesnym wyjaśnieniu, że podjęcie uchwały umożliwi realizację kolejnych etapów 

związanych z uchwaleniem planu przez Radę Gminy Gruta. 

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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, Gmina Gruta. 

Uchwała Nr 63/5/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo, 

Gmina Gruta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że zgodnie z treścią ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd 

Powiatu może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg. 

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 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

Uchwała Nr 63/6/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
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p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji zarządcy drogi. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że zgodnie z treścią ustawy o drogach publicznych zarządca drogi 

może upoważnić pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw 

w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.  

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

upoważnienia p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji 

administracyjnych należących do kompetencji zarządcy drogi. 

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 w sprawie udzielenia upoważnienia p. o. Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji zarządcy drogi. 

Uchwała Nr 63/7/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia 

p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg do wydawania decyzji administracyjnych należących 

do kompetencji zarządcy drogi stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 W następnym punkcie posiedzenia Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że zgodnie z treścią Statutu Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu kierownik Powiatowego Zarządu Dróg jest uprawniony do składania oświadczeń woli 

w sprawach związanych z zakresem działania kierownika jednostki w ramach upoważnienia 

udzielonego przez Zarząd Powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał czy nastąpiło przekazanie spraw przez dotychczasowego 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusza Różańskiego. 
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Pan Jakub Tadych, p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg, poinformował, że wskazane 

przekazanie spraw nastąpiło na stanowisko p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg. Następnie 

sprawy zostaną przekazane nowemu kierownikowi w dniu 1 marca 2021 r. 

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 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 63/8/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem zmian 

w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dot. Wydziału Środowiska 

i Budownictwa wymagana jest zmiana Regulaminu Organizacyjnego przyjętego uchwałą Nr 

34/11/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego należy do wyłącznych zadań Zarządu Powiatu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek wyraziła swoją aprobatę dla zawartej w regulaminie 

organizacyjnym Starostwa Powiatowego możliwości tworzenia stanowisk zastępców kierowników 

wydziałów/biur. Ponadto wskazała na konieczność utrzymania sprawnej realizacji zadań w okresie 

pandemii. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że obecnie wyłącznie w Wydziale Środowiska i Budownictwa 

zostanie utworzone stanowisko zastępcy kierownika. Pozostałe Wydziały i Biura zostaną poddane 

ocenie dot. zasadności utworzenia stanowisk zastępcy kierownika. Jednocześnie poinformował, 

że w uzasadnionych przypadkach, w celu usprawnienia realizacji zadań Wydziału lub Biura, Starosta 

może tworzyć stanowisko zastępcy kierownika. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o zatrudnienie p. Łukasza Szulca, pracownika Biura 

Rady i Zarządu do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że p. Łukasz Szulc od dnia 12 stycznia 2021 r. wykonuje 

w Starostwie Powiatowym roboty publiczne w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. 
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Obecnie został zagospodarowany w Wydziale Komunikacji z uwagi na zachorowanie na Covid 19 

trzech pracowników Wydziału. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

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 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 63/9/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu udzielenia pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

organizacyjnych, zapytań oraz wolnych wniosków, w związku z czym: 

1. Zaproponował kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 20 stycznia 2021 r. Spotkanie 

odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy udziale współwłaścicieli Odlewni Żeliwa 

Lisie Kąty p. Sławomira Mioduszewskiego oraz p. Bogusława Mioduszewskiego. Celem 

spotkania będzie omówienie możliwości rozbudowy Odlewni oraz wiążące się z tym 

możliwości wybudowania lub przebudowania odcinka drogi powiatowej na odcinku od drogi 

krajowej nr 55 do odcinka drogi wybudowanego przez Odlewnię. W związku z powyższym 

poprosił o udział w spotkaniu p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakuba Tadycha 

oraz Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg od dnia 1 marca 2021 r. p. Rafała Zielińskiego. 

 

2. Poinformował o podjęciu działania przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie p. Izabelę Przanowską celem uzyskania w formie darowizny 

pojazdów od ośrodka adopcyjnego z siedzibą we Włoszech. 

 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził swoje wątpliwości dot. bezinteresowności działalności 

ośrodka włoskiego. 

W punkcie posiedzenia dot. spraw organizacyjnych, zapytań oraz wolnych wniosków Sekretarz 

Powiatu p. Dorota Kaczerowska: 

1.   Przedstawiła do akceptacji Zarządu Powiatu plan postępowań Starostwa Powiatowego 

o udzielenie zamówień na rok 2021. 
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Plan postępowań Starostwa Powiatowego o udzielenie zamówień na rok 2021 został zaakceptowany 

przez wszystkich członków Zarządu Powiatu. 

 

2. Przedstawiła prośbę Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białachowie 

p. Bogumiły Przybielskiej o podjęcie decyzji dot. samochodu osobowego Ford Transit 3,5 t. 

W związku ze złym stanem technicznym pojazdu Ford Transit Zarząd Powiatu jednogłośnie 

zaakceptował propozycję przekazania samochodu do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Po przekazaniu, samochód zostanie wyremontowany przez 

uczniów warsztatów, a następnie będzie służył do obsługi wyjazdów organizowanych przez Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych. 

Pismo sygn. POWB.506.16.2020 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białachowie 

p. Bogumiły Przybielskiej z dnia 14 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 Kolejno Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zwrócił się do p. o. Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Jakuba Tadycha z zapytaniem o realizację wycinki drzew. 

Pan Jakub Tadych, p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg, wyjaśnił, że drzewa zakwalifikowane 

do wycinki na rok 2020 r. zostały wycięte. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakuba Tadycha 

o przygotowanie informacji dot. stanu wycinki drzew w powiecie grudziądzkim. 

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

za udział w obradach, po czym zakończył 63 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Łagoda 


