
Protokół Nr 81/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 28 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. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

7. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

8. Rafał Zieliński   - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

9. Edward Wiatrowski   - Kierownik Wydziału Geodezji  i Nieruchomości 

10. Bożena Grabda   - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2021 rok. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego 

w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1379C 

oraz drodze gminnej nr 040373C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 
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7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie 

przy ul. Odrodzenia Polski 3. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu dróg 

powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. 

11. Sprawy organizacyjne, zapytania i 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 28 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. 

 Kolejno 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 2021 rok. 

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 2 do protokołu. 
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Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

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

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego  

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

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

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie 

zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 

2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 81/57/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda poinformowała także,  

że został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę projektu Dobry Start. Powodem był 

zapis w projekcie o zatrudnieniu pracownika socjalnego od maja br. jednak pomimo trzykrotnie 

ogłaszanego konkursu brak jest osób spełniających wymagane kryteria. Zmiana polega  

na wnioskowaniu o realizację programu Aktywności Lokalnej, w którym jest możliwość zatrudnienia 

osoby na stanowisko np. aspiranta pracy socjalnej. Zmniejsza to wymagania odnośnie zatrudnienia  

i daje możliwość łatwiejszego pozyskania pracownika. 

 Wobec braku pytań Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia  

i 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 przy drodze powiatowej 

nr 1379C oraz drodze gminnej nr 040373C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 
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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 przy drodze powiatowej nr 1379C oraz 

drodze gminnej nr 040373C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1379C oraz 

drodze gminnej nr 040373C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 

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 przy drodze powiatowej nr 1379C oraz drodze gminnej nr 

040373C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 

Uchwała Nr 81/58/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

przy drodze powiatowej nr 1379C oraz drodze gminnej nr 040373C, obręb Węgrowo, gmina 

Grudziądz stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu w zakresie realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej  

na remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg 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 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Grudziądzu. 
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Uchwała Nr 81/59/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie 

dokumentacji projektowych: przebudowy drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz  

w miejscowości Nowa Wieś polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych w km 3+250, 

przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegającej 

na przebudowie przejścia dla pieszych w km 4+067, przebudowy drogi powiatowej nr 1371C 

Szynwałd – St. Błonowo w miejscowości Wydrzno polegającej na przebudowie przejścia dla pieszych 

w km 4+882, przebudowy drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec  

w miejscowości Piaski polegającej 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 Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg 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 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 81/60/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

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

Dróg p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu 
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Dróg w Grudziądzu. w zakresie realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Orle – Słup”. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, w związku z czym: 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał na jakim etapie jest dokumentacja dotycząca drogi 

powiatowej Grudziądz – Kobylanka – Piaski. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że pierwsza koncepcja 

dokumentacji została przedstawiona Staroście p. Adamowi Olejnikowi oraz Wicestaroście  

p. Marcinowi Dziadzio i nie zgłoszono do niej żadnych uwag. Dodał, że wniosek w tym roku zostanie 

złożony do Funduszu Dróg Samorządowych.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o informacje dotyczące pierwszej koncepcji 

dokumentacji. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że pierwsza koncepcja  

to zarys przygotowanej dokumentacji projektowej bez zatwierdzenia przez projektanta.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że wszyscy Członkowie Zarządu powinni zostać 

poinformowani odnośnie szkicu przygotowanej dokumentacji projektowej. 

Wobec braku dalszych uwag 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 Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 81/61/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C  

i 1410C w Świeciu nad Osą. Wyjaśnił, że Jego zdaniem, decyzja o remoncie drogi metodą nakładek, 

czy też remontem w innej postaci, wymaga zapoznania z całą nawierzchnią drogi oraz stanem tejże 
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nawierzchni. Dodał, iż Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęli do wiadomości Jego 

zdanie w sprawie rozpatrzenia niniejszej petycji, jednak jednogłośnie ustalili za konieczne remont  

w formie nakładki. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że skoro droga jest w złym stanie to warto przygotować projekt 

na przebudowę tejże drogi na kolejne lata. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odniósł się do wypowiedzi Starosty  

p. Adama Olejnika i poinformował, że po przeglądach dróg powiatowych zostaną przygotowane plany 

inwestycyjne. Kolejność oraz kwestie inwestycyjne zostaną ustalone przy współudziale samorządów.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz, zapytał czy Członkowie Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji odnieśli się do kwestii finansowych w związku z remontem drogi w formie nakładki.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że kwestie finansowe nie 

zostały omawiane na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł  

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz 

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

rozpatrzenia petycji w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. 

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

dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

Zielińskiego o przedstawienie propozycji wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił pięć wniosków,  

które Powiatowy Zarząd Dróg planuje złożyć w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  

a mianowicie: 

1) Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – wartość kosztorysowa 13 mln 514 tys. zł, trwają 

kalkulacje, aby obniżyć wartość tej inwestycji, 

2) Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – przebudowa z rozbudową, planowany odcinek 2,470 km, 

szacowany koszt inwestycji 4 mln 251 tys. zł, 

3) Białochowo – Szembruczek - planowany odcinek 2,955 km, szacowany koszt inwestycji  

5 mln 219 tys. zł, 

4) Dąbrówka Królewska – Gruta - planowany odcinek 1,385 km, szacowany koszt inwestycji  

3 mln 492 tys. zł, 

5) Boguszewo – Czeszewo – planowany odcinek 2,830 km, wartość kosztorysowa ok. 2 mln zł. 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił także pismo złożone przez firmę 

Unitrak Sp. z o.o. w sprawie przyśpieszenia płatności do 30 czerwca 2021 r. za wykonanie zadań 

inwestycyjnych pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – 

Gruta” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo od km 

0 + 000 do km 1 + 000”.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz, zapytał czy inwestycja została już odebrana. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że miały miejsce drobne 

kwestie dotyczące uporządkowania terenu i niedomówienie odnośnie studni odwodnieniowej.  

Dodał, że na dzień dzisiejszy ustalono termin odbioru inwestycji zgodnie ze zgłaszanymi uwagami.  

W kwestii konstrukcji zarówno Inspektor Nadzoru, jak i Powiatowy Zarząd Dróg nie wniósł 

większych zastrzeżeń.  

Starosta p. Adam Olejnik poprosił, aby zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

z prośbą o ustosunkowanie się do możliwości przyśpieszenia płatności z uwagi na ryzyko naruszenia 

dyscypliny finansów. Dodał, że jeśli Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniesie zastrzeżeń  

to również przychyla się do przyśpieszenia tejże płatności.  

Pismo złożone przez firmę Unitrak Sp. z o.o. w sprawie przyśpieszenia płatności do 30 czerwca 2021 r. 

za wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C 

Dąbrówka Królewska – Gruta” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo 

Szlacheckie – Plesewo od km 0 + 000 do km 1 + 000” stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy została ustalona z Wójtami Gmin i Burmistrzami Miast i Gmin 

z terenu powiatu grudziądzkiego kwestia koszenia przy chodnikach. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że do tej pory priorytetem dla 

Powiatowego Zarządu Dróg było koszenie przy pasie drogowym. Zaznaczył, że włodarze niektórych 

Gmin podjęli decyzję o koszeniu przy chodnikach bez konkretnego uzgodnienia. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby zawrzeć z Wójtami Gmin i Burmistrzami Miast i Gmin 

porozumienie w tej kwestii. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Pełnomocnika Starosty ds. Oświaty p. Danutę 

Kuczerę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia 

Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3. 
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Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty p. Danuta Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia 

Polski 3. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie 

przy ul. Odrodzenia Polski 3. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

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

Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia  

w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

wszystkim obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 81 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 


