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Protokół Nr 87/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 31 sierpnia 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. Monika Kwiring        - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego 

9. Bożena Grabda                             - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

10. Rafał Zieliński        - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 86 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

Grudziądzkiego na 2021 rok. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 

2021 – 2022. 

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014 – 2020. 

8. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 



2 
 

2 
 

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 31 sierpnia 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.  

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

z 86 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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

o przedstawienie wyników przetargu na zadanie pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej 

w Łasinie”.  

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowską przedstawiła wyniki przetargu na zadanie pn. „Budowa 

placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie”. Poinformowała, że do 26 sierpnia 2021 r. do godz. 

10:00 wpłynęły dwie oferty. Dodała, że najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Art – 

SERVICE Łukasz Lewalski ze Zbiczna, cena oferty brutto wynosi 1 599 000,00 zł, okres gwarancji  

i rękojmi to 84 miesiące od daty odbioru końcowego, a termin realizacji zamówienia – 10 miesięcy. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, iż oferta najkorzystniejsza jest droższa od kwoty zabezpieczonej  

na ww. zadanie o ponad 280 tys. zł. Oznajmił, że w związku z powyższym należy rozważyć, czy przyjąć 

wyniki niniejszego przetargu i zabezpieczyć kwotę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 rok, czy ponowić ogłoszenie przetargu. Dodał, że w przypadku ponownego 

ogłoszenia przetargu istnieje ryzyko wzrostu cen na rynku. Biorąc pod uwagę ryzyko wzrostu cen 

oraz zagwarantowane otrzymanie dofinansowania w wysokości 80%, Starosta p. Adam Olejnik 

po konsultacji z Wicestarostą p. Marcinem Dziadzio oraz Zastępcą Kierownika Wydziału Finansowego 

p. Moniką Kwiring, postanowił zaproponować Zarządowi Powiatu rozważenie możliwości zwiększenia 

wartości przedmiotowego zadania i zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Grudziądzkiego 

na 2022 rok.  

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego  

p. Monikę Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 
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Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring 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 pytań 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 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. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego  

p. Monikę Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 

– 2024.  

Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring 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 przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku pytań i uwag 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 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 3 do protokołu. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 
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2022. Dodała, że konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z realizacji projektu „Dobry Start” 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności 

Lokalnej na lata 2021 – 2022. 

Wobec braku pytań i uwag 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 uchwalenia 

Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej 

na lata 2021 – 2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Grudziądzkim na lata 2014 – 2020. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu po wcześniejszym zapoznaniu się  

ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014 – 2020 zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

sprawozdania. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda poinformowała,  

że sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o dane przekazane przez realizatorów poszczególnych 

działań. Realizatorami projektów są Gminne Ośrodki Społeczne, Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Łasinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Grudziądzu. Z przedstawionych przez realizatorów sprawozdań wynika, że większość działań była 

realizowana, pomimo trudności związanych z pandemią. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy jest prowadzony monitoring losu dzieci, które 

wkraczają w dorosłe życie po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej. Dodał, że takie 

informacje dałyby obraz tego, jak młodzi ludzie radzą sobie w dorosłym życiu, jakie ukończyli szkoły 

i studia. Pozwoliłoby to na weryfikację, czy realizowane programy odnoszą skutek, czy też wymagają 

zmian.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda wyjaśniła, że los dzieci, które 

opuszczają placówkę opiekuńczo – wychowawczą jest w pewnym zakresie monitorowany. Dodała, 

że dzieci wychowywane w rodzinnych formach pieczy zastępczej znacznie lepiej radzą sobie  

w dorosłym życiu, niż dzieci wychowywane w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wynika to 
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głównie ze względu na powstałe więzi rodzinne oraz warunki wychowania, które są znacznie bliższe 

domowym, niż warunki wychowania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, że warto dokonać analizy jak dzieci radzą sobie w codziennym 

życiu po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej. Wyjaśnił że przedmiotowa analiza nie 

miałaby na celu oceniania, lecz posłużyłaby wyciągnięciu wniosków. Dodał także, że warto wrócić 

do tego tematu podczas omawiania informacji z pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych.  

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim na lata 2014 – 2020. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Grudziądzkim na lata 2014 – 2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia dot. spraw organizacyjnych, 

zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym: 

1. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma z 16 sierpnia 2021 r., skierowanego do Starosty 

Grudziądzkiego, w którym Wiceprezes Zarządu p. Sylwia Jaszewska informuje o pozyskaniu środków 

we własnym zakresie na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III’ pod nazwą „Remont wewnętrzny w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie”. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że pismo, do którego odnosi się Wiceprezes Zarządu p. Sylwia 

Jaszewska dotyczy odmownej odpowiedzi Zarządu Powiatu na prośbę o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania. 

Pismo z 16 sierpnia 2021 r. informujące o pozyskaniu środków we własnym zakresie na realizację 

projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III’ w obszarze F pod nazwą 

„Remont wewnętrzny w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie” stanowi załącznik nr 6  

do protokołu. 

2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił treść pisma z 27 sierpnia  

2021 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r. Wyjaśnił, że proponowane 

zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w celu dokupienia ok. 400 ton mieszanki piaskowo – 

solnej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 

Pismo z dnia 27 sierpnia 2021 r., sygn. FN.3101.2.18.2021, w sprawie zmiany w planie wydatków 

budżetowych na 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

3. Starosta p. Adam Olejnik odniósł się do propozycji Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego, przedstawionej na 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego dotyczącej remontów 

dróg powiatowych metodą nakładek asfaltowych. Zasugerował, aby realizację jednej 

z zaproponowanych przez Kierownika gotowych dokumentacji projektowych odłożyć na przyszły rok, 
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a w zamian wykonać w pełni dokumentację na drogę w Gminie Rogóźno, na którą zostanie złożony 

wniosek w ramach Polskiego Ładu. Dodał, że oprócz dokumentacji na drogę w Gminie Rogóźno 

zostałaby wykonana dokumentacja na wykonanie nakładek w innych miejscowościach, 

aby przygotować się na ewentualny nabór wniosków w tym zakresie w 2022 r. Starosta p. Adam Olejnik 

poinformował także, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński sporządzi listę 

dokumentacji na wykonanie remontów metodą nakładek.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że posiadane środki 

na realizację zadania remontu dróg powiatowych metodą nakładek asfaltowych wynoszą 

4 100 000,00 zł, z czego 200 tys. to dotacja z Gminy Rogóźno, natomiast 100 tys. należy przeznaczyć 

na dokumentację projektową oraz nadzory. Dodał, że w związku z powyższym faktyczne środki 

wynoszą 3 800 000,00 zł, a pierwszy przetarg rozstrzygnięto na kwotę 2 840 774 zł, co daje dodatkowo 

kwotę 959 000,00 zł do rozdysponowania. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński 

stwierdził, że jego zdaniem należy dokończyć te odcinki drogowe, które w pełni zrealizują już 

rozpoczęte zadania drogowe i zaproponował, aby wykonać remont odcinka drogi Zakurzewo – Mokre 

o długości ok. 420 m. oraz odcinek drogi Rogóźno Zamek – Gruta o długości 327 m. Wskazał, że 

na realizację dwóch powyższych zadań należy przeznaczyć kwotę w wysokości 467 tys. zł, a pozostałe 

ok. 500 tys. zł zabezpieczyć na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Gminie Rogóźno. Dodał, 

że zaplanowane wykonanie nakładki na drodze Białochowo – Szembruczek na odcinku 1420 m to koszt 

800 650,00 zł, a następnie zaznaczył, że Powiat Grudziądzki przy wsparciu finansowym od Gminy 

Rogóźno będzie w stanie wykonać remont odcinka drogi Skurgwy – Rogóźno PKP o długości 1267 m. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że ostateczne decyzje dotyczące 

odcinków dróg do remontu można będzie podjąć po pierwszych rozstrzygnięciach konkursów w ramach 

Polskiego Ładu.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że na 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu poruszył 

kwestię drogi w Janowie oraz w Gogolinie. Zapytał, dlaczego żadna z tych dróg nie została wymieniona 

przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego w propozycji dróg do remontu 

metodą nakładek. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że dokumentacja na drogę 

w miejscowości Janowo została przygotowana, aby w przypadku dostępnych środków móc zrealizować 

niniejsze zadanie. Dodał, że w przypadku drogi w miejscowości Gogolin dokumentacja projektowa 

na wykonanie remontu zostanie sporządzona w późniejszym czasie. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że jego zdaniem dokumentację na remont drogi w miejscowości 

Gogolin należy wykonać w ramach pozostałych środków, jednak na chwilę obecną istotniejszą kwestią 

jest wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowości Rogóźno. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przekazał, że przetarg na wykonanie nakładek 

asfaltowych w miejscowości Rogóźno został ponownie ogłoszony z uwagi na brak złożonych ofert 
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w pierwszym terminie. Dodał, że na chwilę obecną wykorzystywane są dokumentacje projektowe, które 

są gotowe do dyspozycji, a dokumentacje na pozostałe odcinki dróg zostaną dopiero zlecone 

do wykonania. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński 

przedstawi na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu wykaz zleceń na przygotowanie dokumentacji 

projektowych na remonty dróg z określeniem środków, jakie należy przeznaczyć na poszczególne 

zadania.  

4. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, dlaczego nie usunięto uschniętego 

drzewo na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Białochowo.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że został złożony wniosek 

na wycinkę powyższego drzewa. Dodał, że podczas opracowywania projektu budowy drogi w 2017 r. 

wspomniane drzewo nie zostało uwzględnione do wycinki, jednak w ciągu 4 lat stan drzewa pogorszył 

się, lecz wykonawca budowy drogi nie może go usunąć bez pozwolenia.  

5. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaprosił wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu 

na festyn charytatywny na plaży „Delfin” nad Rudnikiem, który odbędzie się 12 września br. Dodał, że 

impreza jest organizowana, by pomóc 4 – letniej nieuleczalnie chorej dziewczynce.  

6. Członek Zarządu p. Barbara Dobek poprosiła, aby posiedzenia Zarządu Powiatu odbywały się jedynie 

we wtorki, z uwagi na jej obowiązki zawodowe.  

Członkowie Zarządu po krótkiej dyskusji ustalili, że spotkania będą odbywały się w środy. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 87 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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