
Protokół Nr 79/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 14 czerwca 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. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

8. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

9. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z 75 i 78 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020. 

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

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Łasinie w 2020 r. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Grucie w 2020 r. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy 

Łasin. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świecie 

nad Osą. 

14. Sprawy organizacyjne, zapytania i wolne wnioski. 

15. Zakończenie obrad. 

 

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 z dnia 14 czerwca 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

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

nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie. 

 Następnie Członkowie Zarządu nie zgłosili wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie 

protokołów i jednogłośnie przyjęli protokoły z 75 i 78 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 W kolejnym punkcie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła skonsolidowany bilans jednostki samorządu 

terytorialnego za rok 2020.  

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

skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili bilans jednostki samorządu 

terytorialnego za rok 2020. 

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 stanowi załącznik nr 2 do 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2021 rok. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

  Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażyną Kalitę  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 stanowi załącznik nr 

4 do protokołu. 

 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego o przedstawienie treści pisma z dnia 08 czerwca 2021 r., sygn. FN.3101.2.14.2021, 

skierowanego do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.   
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że pismo o sygn. 

FN.3101.2.14.2021, skierowane do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego informuje o konieczności 

rozpoczęcia prac nad aktualizacją dokumentacji projektowej w związku z możliwością pozyskania 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kolejnej edycji. Przedstawił także 

proponowaną listę zadań do dofinansowania, która uwzględnia przebudowę z rozbudową dróg 

powiatowych takich, jak: droga powiatowa nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda,  

droga powiatowa nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, droga powiatowa  

nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta, droga powiatowa nr 1353C Białochowo – Szembruczek,  

a także remont drogi powiatowej  nr 1413C Boguszewo – Czeczewo. Kierownik Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Rafał Zieliński omówił pokrótce proponowane zadania: 

- droga powiatowa nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda -  wartość kosztorysowa wynosi 

ok. 10 mln zł, aczkolwiek będzie wykonana aktualizacja kosztorysu, 

- droga powiatowa nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – kwota szacowana wynosi 3 490 mln zł, 

odcinek o długości 1385 metrów,  

- droga powiatowa nr 1413C Boguszewo – Czeczewo – kwota szacowana wynosi ok 2 mln zł,  

odcinek o długości 2830 metrów (dokumentacja w trakcie realizacji), 

- droga powiatowa nr 1353C Białochowo – Szembruczek – odcinek pomniejszony o 420 metrów, trwa 

analiza, czy jest możliwość rozbicia tejże przebudowy z rozbudową na etapy, 

- droga powiatowa nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – odcinek o długości 2470 metrów. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy już zostały zaplanowane terminy realizacji powyższych zadań. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma 

zaplanowanych okresów realizacji tychże zadań, ponieważ najpierw warto przeanalizować aktualizację 

kosztorysów na poszczególne zadania, a następnie ustalić przedział czasowy na wykonanie zadań.  

Podsumował, iż koszt realizacji powyższych zadań wynosi ok. 25 mln zł.  

Dodał, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania dofinansowania w mniejszej 

kwocie niż zakładana, bierze pod uwagę rozmowy z samorządami w zakresie wsparcia zaplanowanych 

inwestycji. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania do Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego w związku z czym: 

1) Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poinformował, że na drodze powiatowej w miejscowości 

Nowa Wieś pojawia się coraz więcej dziur oraz zapadają się studzienki.  
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg 

dokona naprawy wskazanych dziur i studzienek.  

2) Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, na jakim etapie są remonty dróg. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że ze względu na warunki pogodowe 

zaistniała konieczność przedłużenia umowy o 19 dni na remonty cząstkowe. Podkreślił, że remonty 

najbardziej uczęszczanych odcinków dróg są zrealizowane, natomiast pozostałe remonty cząstkowe 

prawdopodobnie zostaną zrealizowane w terminie. Nawiązał także do kwestii koszenia poboczy. 

Poinformował, że większość poboczy została wykoszona, a drugie koszenie odbędzie się w cyklu 

ciągłym. Dodał, że chce wykosić wszystkie pobocza, nawet jeśli będzie się to wiązało z wynajmem 

drugiego ciągnika. Wyjaśnił, że wykoszenie maksymalnej szerokości pobocza w tym roku pozwoli 

zaoszczędzić środki na podkaszanie w przyszłym roku. Następnie poinformował, że została rozpoczęta 

budowa chodnika w Nowej Wsi i ma nadzieję, że jak najszybciej uda się rozpocząć prace na kolejnych 

budowach. Podkreślił jednak, że w związku z koniecznością wykorzystania ciągnika przy pracach 

związanych z budową, ciągnik ten zostanie zadysponowany przy pracach wykoszeniowych w godzinach 

popołudniowych.  

3) Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zdarzają się sytuacje, gdzie rolnicy stosują środki chemiczne 

na poboczach. Zapytał, czy środki chemiczne można stosować na poboczach.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że nie można stosować środków 

chemicznych na poboczach. 

4) Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy do końca września zostanie wykonana 

sygnalizacja na przejściu dla pieszych w Nowej Wsi. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że jest to uzależnione  

od rozstrzygnięcia wniosku na dofinansowanie. W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi 

będzie konieczna analiza, jakie prace możemy wykonać w tym zakresie wykorzystując zagwarantowane 

środki w budżecie. Dodał, że wniosek zawiera także wariant z urządzeniem do pomiaru prędkości.  

5) Członek Zarządu p. Barbara Dobek powiedziała, że w Białym Borze są trzy bardzo suche drzewa, 

które warto usunąć, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu poprzez spadające suche konary.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz również zabrał głos odnośnie kwestii suchych drzew  

i zaproponował, aby zrobić rozeznanie, które drzewa są suche i należy je wyciąć, ponieważ takich drzew 

jest bardzo dużo.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński omówił także etapy inwestycyjne w powiecie 

grudziądzkim. Podkreślił, że prawdopodobnie wszystkie prace zostaną zrealizowane w terminie. 
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Pismo z dnia 08 czerwca 2021 r., sygn. FN.3101.2.14.2021, skierowane do Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego dotyczące rozpoczęcia prac nad aktualizacją dokumentacji projektowej w związku  

z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kolejnej 

edycji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2021 – 2030. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030.   

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030.   

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030.   

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030 stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie  

w 2020 r. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Łasinie w 2020 r. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 
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przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2020 r. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie 

w 2020 r. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Grucie w 2020 r. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2020 r. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grucie w 2020 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową  

w roku 2021. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 
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przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań 

z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji  

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosława Poznańskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej  

p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański przedstawił 

projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania 

dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace 

konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji  

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosława Poznańskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański przedstawił 

projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta  

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta  

i Gminy Łasin. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta  

i Gminy Łasin stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji  

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosława Poznańskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świecie nad Osą. 

Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański przedstawił 

projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Świecie nad Osą. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świecie 

nad Osą. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Świecie nad Osą. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Świecie nad Osą stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia Sprawy 

organizacyjne, zapytania i wolne wnioski w związku z czym: 

 

1) Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła wniosek Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

dotyczący objęcia patronatem XX Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej oraz pomocy 

finansowej, która pozwoli zakupić nagrody oraz pamiątki dla wykonawców biorących udział  

w wydarzeniu. Dodała, że w 2020 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przekazał na Festiwal Piosenki 

Krajów Unii Europejskiej kwotę 600,00 zł.  
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Członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego jednogłośnie ustalili kwotę 800,00 zł na nagrody oraz 

pamiątki dla wykonawców biorących udział w XX Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 79 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 
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/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 


