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Protokół Nr 89/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 15 września 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. Grażyna Kalita        - Skarbnik Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska         - Sekretarz Powiatu 

8. Rafał Zieliński        - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z 87 i 88 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt Zarządzenia Zarządu Powiatu w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez 

podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. 

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

na rok 2021. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek nieruchomości zajętych 

pod drogi publiczne. 

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

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Radzyń 

Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński. 

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

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

9. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

10. Zakończenie posiedzenia. 
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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 15 września 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 obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów i jednogłośnie 

przyjęli protokoły z 87 i 88 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

o przedstawienie projektu Zarządzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania 

materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt Zarządzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne 

i wydziały starostwa. 

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

Zarządzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez 

podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli Zarządzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki 

organizacyjne i wydziały starostwa. 

Zarządzenie Nr 1/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały 

starostwa stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

Starosta p. Adam Olejnik 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. 
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Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł 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. 

Uchwała Nr 89/75/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do omówienia projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości stawek nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. 

Poinformował, że wywołanie powyższej uchwały związane jest z procesem przekazywania 

nieruchomości będących mieniem Powiatu Grudziądzkiego w trwały zarząd na rzecz jednostek Powiatu. 

Wyjaśnił, że w celu poprawnego zaksięgowania przekazywanych nieruchomości należy określić 

ich wartość. Dodał, że wartości działek drogowych, zaproponowane w przedmiotowej uchwale, zostały 

ustalone na podstawie dotychczasowych audytów służących do określenia kosztów wykupów gruntów 

pod budowę lub rozbudowę dróg. 

Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Jadwiga Stręciwilk dodała, że stawki 

nieruchomości zajętych pod drogi zostały ustalone na podstawie 91 operatów szacunkowych z lat 

2001 – 2010.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości stawek nieruchomości 

zajętych pod drogi publiczne. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości stawek nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. 

Uchwała Nr 89/76/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, 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 południowej części obrębu Radzyń Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński. 

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 w południowej części obrębu Radzyń 

Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński. 
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Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości stawek nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. 

Uchwała Nr 89/77/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w południowej części obrębu Radzyń Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, p. o. Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że koszt realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, czyli 

Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie to 1 599 000,00 zł, okres gwarancji wynosi 

84 miesiące, a termin wykonania zadania – 10 miesięcy. Następnie Starosta p. Adam Olejnik zapytał, 

czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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 zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Uchwała Nr 89/78/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

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

1. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił propozycję wykazu dróg 

powiatowych przewidzianych do remontu metodą nakładek asfaltowych w roku 2022. Dodał, 

że na powyższe zadanie należy zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, której szacowany koszt 

to ok. 85 000,00 zł. Ponadto Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wskazał, 

że opracowana jest także dokumentacja na remont drogi w miejscowości Janowo oraz dróg: Rywałd – 

Wąbrzeźno, Stanisławki – Wąbrzeźno, Białochowo – Skurgwy, a dodatkowo wykonywana jest 

dokumentacja na remont drogi Skurgwy – Rogóźno PKP. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
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p. Rafał Zieliński przekazał również, że istnieje konieczność zabezpieczenia kwoty 40 000,00 zł 

na remonty cząstkowe dróg oraz naprawę piaskarek. Dodał, że środki na powyższe zadania można 

przesunąć z oszczędności poprzetargowych.  

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, że potrzebne będzie także wykonanie kolejnych dokumentacji 

na przebudowę dróg, by móc wystąpić z wnioskami o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2022. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, że jego zdaniem liczba remontów dróg metodą 

nakładek asfaltowych na ternie gminy Gruta jest niewystraczająca. Zasugerował, by w planie remontów 

na rok 2022 ująć drogę Słup – Linowo, kosztem drogi w Gminie Świecie nad Osą. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, ile dróg w każdej gminie planowanych jest do remontu 

metodą nakładek asfaltowych w roku 2022. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że w Gminie Łasin planowany jest remont dwóch dróg, w Gminie 

Świecie nad Osą – 1, w Gminie Gruta – 2, w Gminie Rogóźno – 1, w Gminie Grudziądz – 3.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podkreślił, że w Gminie Gruta w roku 2021 r. zostały przebudowane 

dwa odcinki dróg, a na rok 2022 planowane są remonty kolejnych fragmentów. Dodał, że jego zdaniem 

należy wykonywać remonty w każdej gminie Powiatu Grudziądzkiego. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wskazał, że koszt wykonania dokumentacji 

drogi Słup – Linowo wyniósłby ok. 10 000,00 zł. Dodał, że istnieje problem przy opracowaniu planów 

remontu przedmiotowej drogi, związany ze źle wytyczonymi granicami pasa drogowego. Nadmienił, 

że na chwilę obecną można przygotować dokumentację na remont odcinka drogi Słup – Linowo 

o długości ok. 350 m. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by nie rezygnować z wykonania dokumentacji na remont drogi 

w Gminie Świecie nad Osą, a równocześnie opracować dokumentację na remont 350 m odcinka drogi 

Słup – Linowo w Gminie Gruta. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, w jakim terminie uda się wykonać dokumentację 

na remont drogi Słup – Linowo. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że opracowanie dokumentacji potrwa 

ok. 4 – 5 miesięcy, z czego sprawy geodezyjne związane z wytyczeniem granicy drogi zajmą 2 miesiące. 

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, by do końca roku ustalić granice geodezyjne pasa drogowego, 

a w budżecie na kolejny rok zaplanować wykonanie dokumentacji na remont drogi Słup -Linowo 

i przystąpić do realizacji zadania w styczniu 2022 r. 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński zaproponował, by dokumentacja na remont 

drogi Słup -Linowo obejmowała zakresem remont odcinka drogi do Linowa wraz z budową chodnika 

o długości ok. 450 m w tej miejscowości. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że należy dokonać obliczeń kosztów remontu drogi oraz budowy 

chodnika i na tej podstawie określić zakres przedmiotowego zadania. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zasugerował, by zwrócić się z prośbą do Wójta Gminy Świecie 

nad Osą o dofinansowanie budowy chodnika w Linowie. 

Po zakończeniu dyskusji Starosta p. Adam Olejnik poprosił Członków Zarządu o głosowanie w sprawie 

przyjęcia zaproponowanego przez Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego 

wykazu dróg powiatowych przewidzianych do remontu metodą nakładek asfaltowych w roku 2022. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli powyższą propozycję. 

Pismo z dnia 14 września 2021 r. sygn. FN.3101.2.19.2021, z wykazem dróg powiatowych 

przewidzianych do remontu h metodą nakładek asfaltowych w roku 2022 stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

2. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził swoje wątpliwości dotyczące udzielania przez Powiat 

Grudziądzki wsparcia finansowego dla innych jednostek samorządowych oraz dotacji na remonty 

zabytków, w szczególności kościołów parafialnych. Stwierdził, że jego zdaniem pomoc finansowa 

powinna działać w obie strony. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 89 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołował: Łukasz Szulc 


