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Protokół Nr 86/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 24 sierpnia 2021 r. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Marcin Dziadzio  - Wicestarosta 

2. Barbara Dobek  - Członek Zarządu 

3. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

5. Marzena Dembek         - Przewodnicząca Rady Powiatu 

6. Monika Kwiring         - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego 

7. Kazimierz Sobótka          - Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa 

8. Jarosław Poznański             - Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego 

9. Danuta Kuczera                            - Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty 

10. Małgorzata Staszewska              -  Inspektor 

11. Rafał Zieliński        -  Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 85 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych 

na rok 2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych 

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 
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8. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 

września 2019 roku. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

11. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Wicestarosta p. Marcin Dziadzio, witając wszystkich 

obecnych. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 na 5 członków 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Nieobecny jest Starosta p. Adam Olejnik. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 24 sierpnia 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przedstawił porządek posiedzenia, do którego 

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

Kolejno Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół  

z 85 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego  

p. Monikę Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych  

na rok 2021. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych na rok 2021. 

Wobec braku pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 
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Uchwała Nr 86/70/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Wydziału Środowiska  

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

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek 

wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, o jakie kwoty dotacji wnioskowały poszczególne 

spółki wodne. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka poinformował, że spółki wodne 

wnioskowały następująco: Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie – 14 473,00 zł; Gminna Spółka Wodna  

w Łasinie  - 14 009,00 zł; Gminna Spółka Wodna w Grucie – 7 641,00 zł; Spółka Wodna Bursztynowo 

– 9 831,00 zł; Spółka Wodna Gminy Grudziądz – 7 483,00 zł.  Dodał, że spółki wodne wnioskowały  

na łączną kwotę dotacji w wysokości 53 437,00 zł. W związku z przeznaczeniem na powyższy  

cel środków z budżetu Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 50 000,00 zł, konieczne było zmniejszenie 

dofinansowania dla każdej ze spółek wodnych.  

Wobec braku dalszych pytań Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

Uchwała Nr 86/71/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Inspektor p. Małgorzatę Staszewską 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie 

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

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. 



4 
 

4 
 

Inspektor p. Małgorzata Staszewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych 

ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 

2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do niniejszego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku dalszych pytań Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych 

ofert w otwartym konkursie 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 86/72/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert 

 w otwartym konkursie 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 4 do protokołu. 

W kolejnym punkcie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, 

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

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do niniejszego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku dalszych pytań Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Uchwała Nr 86/73/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Pełnomocnika Starosty ds. Oświaty  

p. Danutę Kuczerę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę  

na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku. 

Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty p. Danuta Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 

roku. 

Wicestarosta p. Marcin  Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego 

od dnia 1 września 2019 roku. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin  Dziadzio przeszedł 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 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 

1 września 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

W kolejnym punkcie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Powiatowego 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. Dodał, że konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z dokonania aktualizacji 

rozkładu przystanków oraz zmiany z kategorii przystanków szkolnych na kategorię przystanków 

publicznych.  

Wicestarosta p. Marcin  Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi  

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
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przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin  Dziadzio przeszedł 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 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, jakim 

jest rozpatrzenie wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”,  

po czym wymienił wszystkie wnioski, które zostały złożone do rozpatrzenia w ramach ww. tytułu. 

Dodał, że w Jego ocenie, wszystkie osoby oraz podmioty zgłoszone do wyróżnienia, zasługują na tytuł 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz złożył wniosek formalny o przedłużenie terminu składania 

wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”.  

Wicestarosta p. Marcin  Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu 

jednogłośnie wyrazili zgodę na rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Grudziądzkiego” podczas kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

Lista wniosków złożonych o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia dot. spraw 

organizacyjnych, zapytań i wolnych wnioski, w związku z czym: 

1. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, na jakim etapie jest realizacja zadania dotyczącego 

przejścia dla pieszych w Nowej Wsi.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że w chwili obecnej trwają 

prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, którą należy złożyć do 30 września br.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy niniejsza dokumentacja będzie uwzględniała progi 

zwalniające oraz sygnalizację świetlną.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński zadeklarował, że przedstawi dokładny zarys 

dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie, jak tylko zostanie ona przygotowana.  
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2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że 20 sierpnia 2021 r. 

upłynął termin składania ofert na remonty odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej. 

Dodał, że remonty dróg powiatowych zostały w zamówieniu podzielone na trzy zadania: 

- pierwsze zadanie - zaplanowane do wykonania na terenie gmin: Grudziądz, Gruta oraz Rogóźno; 

dotyczy remontów o łącznej długości 2 872 m. Na to zadanie wpłynęło 6 ofert. Ofertę z najniższą ceną 

złożyła firma UNITRAK z Kielna. Wartość oferty: 1 335 246,02 zł, 

- drugie zadanie - dotyczy miejscowości: Wybudowanie Łasińskie oraz Mędrzyce. Remont w tym 

zadaniu planowany jest na długości 685 m. Ofertę z najniższą ceną złożyła firma UNITRAK z Kielna. 

Wartość oferty na realizację zadania: 415 662,39 zł, 

(Zadanie nr 1 oraz 2 dotyczą ułożenia warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego.) 

- zadanie trzecie - obejmuje wykonanie prac polegających na ułożeniu jednowarstwowej nawierzchni 

SMA Jena. Remont przewidziany został na wybranych odcinkach o łącznej długości 3 042 m.  

Ofertę z najniższą ceną złożyła firma UNITRAK z Kielna. Wartość oferty na realizację zadania:  

1 089 866,52 zł. 

Łączna wartość złożonych ofert wynosi 2 840 774,93 zł. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że gotowe są także dokumentacje 

projektowe na odcinki dróg: Rogóźno Zamek – Gruta – długość ok. 300 m, Mokre – długość ok. 400 m, 

Janowo – długość ok. 500 m.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, dlaczego droga w Janowie została uwzględniona,  

mimo że wcześniejsze ustalenia dotyczyły drogi w Mokrem oraz drogi w kierunku miejscowości 

Gogolin.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że nakładki na ww. drogi, zostały 

zaplanowane i przedstawione wcześniej do wiadomości. Dodał, że nakładka w miejscowości Janowo 

pozwoli na zrealizowanie całego odcinka tejże drogi, ze względu na wcześniej wykonane nakładki.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy na wykonanie nakładki w Janowie zostaną 

przeznaczone wszystkie zaoszczędzone środki.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że należy zabezpieczyć rezerwę  

na wykonanie nakładki w Rogóźnie. Dodał, że w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach 

Programu Polski Ład na inwestycję związaną z przebudową drogi Rogóźno – Białochowo – Skurgwy, 

wykonanie nakładki w Rogóźnie na ww. drogę nie będzie zasadne. W związku z powyższym 

zaproponował projekt zamienny, a mianowicie wykonanie nakładki na drodze Skurgwy – Rogóźno 

PKP.  
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3. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kiedy zostanie przygotowany wykaz dróg 

powiatowych z uwzględnieniem stanu dróg. Wyjaśnił, że wykaz dróg pozwoli na zobrazowanie,  

które drogi zostały już wyremontowane w poszczególnych gminach.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poinformował, że firma zewnętrzna prowadzi obecnie zadanie 

polegające na 5-letnim przeglądzie dróg. Dodał, że opracowana dokumentacja zostanie przedstawiona 

wszystkim Radnym Powiatu Grudziądzkiego.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że termin realizacji zadania mija  

15 września br. Oznajmił, że na chwilę obecną mógłby przygotować wykaz dróg powiatowych  

w oparciu o przegląd sprzed 5 lat, lecz zasugerował, aby poczekać na wyniki bieżącego przeglądu dróg, 

które przedstawią rzetelne informacje.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poinformował, że Członkowie Zarządu nie otrzymali informacji 

o realizacji zadania polegającego na 5-letnim przeglądzie dróg. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że 5 – letni przegląd dróg został 

zaplanowany w budżecie Powiatu Grudziądzkiego.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że podczas obrad Sesji Rady Powiatu także wspominano 

o ww. zadaniu.   

4. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński nawiązał do projektu uchwały Rady 

Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. Powiedział, że ilość przystanków może ulec zmianie, w związku z otrzymanym pismem 

od Wójta Gminy Grudziądz (wpływ do Starostwa Powiatowego 23.08.2021 r.), na podstawie którego 

zostanie dokonana analiza załącznika przedmiotowej uchwały. Poinformował również o bieżących 

zadaniach, takich jak:  

- ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup fabrycznie nowej frezarki (karczownika do pni) – termin 

składania ofert: 26 sierpnia 2021 r. do godz. 1200;  

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie remontów obiektów mostowych w ramach bieżącego 

utrzymania - termin składania ofert: 27 sierpnia 2020 r. do godz. 1100;  

- ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej  

nr 1359C Skurgwy – Rogóźno PKP metodą nakładki asfaltowej – termin składania ofert: 26 sierpnia 

2021 r. do godz. 1000; 

- zakup soli drogowej w celu przygotowania do sezonu zimowego.  

5. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przedstawił treść pisma o sygn. KOKiS.4452.15.2021  

z 5 sierpnia 2021 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 6 sierpnia 2021 r.) skierowanego do Starosty 

Grudziądzkiego w sprawie nieodpłatnego udostępnienia dwóch pomieszczeń mieszczących się  
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w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie na potrzeby 

organizacji nauczania indywidualnego dla 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łasinie.  

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udostępnienie ww. pomieszczeń na potrzeby 

organizacji nauczania indywidualnego dla 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łasinie.  

Pismo z dnia 5 sierpnia 2021 r., sygn. KOKiS.4452.15.2021, w sprawie nieodpłatnego udostępnienia 

dwóch pomieszczeń mieszczących się w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie na potrzeby organizacji nauczania indywidualnego dla 4 uczniów  

ze Szkoły Podstawowej w Łasinie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podziękował 

wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu, po czym zakończył 86 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  
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