Protokół Nr 92/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
odbytego w dniu 27 września 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. Grażyna Kalita

- Skarbnik Powiatu

7. Dorota Kaczerowska

- Sekretarz Powiatu

8. Rafał Zieliński

- Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

9. Adam Feldmann

- Inspektor – Wydział Geodezji i Nieruchomości

10. Hanna Lotarska

- p.o. Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania
Kryzysowego

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z 89, 90 i 91 posiedzenia Zarządu Powiatu.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pozyskania opinii niezbędnych do pozbawienia
części drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka kategorii drogi powiatowej poprzez
wyłączenie jej z użytkowania.
6. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
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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 27 września 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.
W kolejnym punkcie obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów i jednogłośnie
przyjęli protokoły z 89, 90 oraz 91 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił p.o. Kierownika Wydziału Rozwoju,
Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hannę Lotarską o przedstawienie projektu uchwały Zarządu
Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji.
P.o. Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania,
w wyniku którego

Członkowie

Zarządu jednogłośnie

przyjęli

uchwałę Zarządu Powiatu

Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji.
Uchwała Nr 92/81/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Sekretarz Powiatu p. Dorotę Kaczerowską
oraz Inspektora p. Adama Feldmann o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu
Grudziądzkiego w sprawie pozyskania opinii niezbędnych do pozbawienia części drogi powiatowej
nr 1357C Mokre – Kłódka kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
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Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Grudziądzkiego w sprawie pozyskania opinii niezbędnych do pozbawienia części drogi powiatowej
nr 1357C Mokre – Kłódka kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. Wyjaśniła,
że w celu wystąpienia o pozyskanie opinii niezbędne jest wystąpienie do Zarządów Powiatów,
Prezydenta Grudziądza, Wójta Gminy Grudziądz oraz Wójta Gminy Rogóźno z prośbą o zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w terminie 21 dni.
Inspektor p. Adam Feldmann poinformował że przedmiotem wyłączenia będzie nowo powstała działka,
na której znajduje się odcinek drogi, który zostanie wyłączony i pozbawiony kategorii drogi
powiatowej. Dodał, że po uzyskaniu niezbędnych opinii będzie możliwe wystąpienie do zarządu
województwa w celu zawarcia porozumienia w sprawie pozbawienia przedmiotowej drogi kategorii
drogi powiatowej. Oznajmił także, że dopiero po zawarciu porozumienia będzie możliwość fizycznego
wyłączenia z użytkowania przedmiotowego odcinka. Inspektor p. Adam Feldmann poinformował,
iż nowy odcinek drogi zostanie użytkowany po przekazaniu go przez Inwestora.
Wicestarosta p. Marcin Dziadzio doprecyzował, iż omawiane odcinki dróg dotyczą umowy z Odlewnią
Żeliwa Lisie Kąty. Poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego
o informację, na jakim etapie jest wykonanie nowego odcinka omawianej drogi.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że trwają prace związane
z rozłożeniem kruszywa, co świadczy o tym, że prace są na końcowym etapie przed kładzeniem masy
bitumicznej. Dodał, że wykonawca nie zgłaszał żadnych problemów związanych z realizacją inwestycji.
Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie pozyskania opinii niezbędnych
do pozbawienia części drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka kategorii drogi powiatowej poprzez
wyłączenie jej z użytkowania.
Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania,
w wyniku którego

Członkowie

Zarządu jednogłośnie

przyjęli

uchwałę Zarządu Powiatu

Grudziądzkiego w sprawie pozyskania opinii niezbędnych do pozbawienia części drogi powiatowej
nr 1357C Mokre – Kłódka kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
Uchwała Nr 92/82/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie
pozyskania opinii niezbędnych do pozbawienia części drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka
kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw
organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym:
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1. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi
nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Zapytał o wyłączenie ronda z realizacji inwestycji.
Dopytał także, na jakim etapie jest realizacja tematu dotyczącego budowy ronda przy przedszkolu
w Nowej Wsi. Zwrócił również uwagę na przekraczanie prędkości przez kierowców koło przedszkola
w Nowej Wsi oraz zapytał także, na jakim etapie jest budowa przejścia dla pieszych przy Szkole
Podstawowej w tejże miejscowości.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że nie jest mu znany temat
budowy ronda w Nowej Wsi, więc musi się z nim zapoznać. Oznajmił, że problem związany
z poruszaniem się z nadmierną prędkością przy przedszkolu w Nowej Wsi zostanie zgłoszony Policji.
W kwestii dotyczącej przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Kierownik
Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, iż do 30 września br. należało złożyć
dokumentację projektową na realizację tejże inwestycji.
Wicestarosta p. Marcin Dziadzio udzielił odpowiedzi w kwestii realizacji inwestycji drogowej
na odcinku drogi nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Poinformował, że odbędzie się
spotkanie z przedstawicielem inwestora p. Markiem Bukowskim, który przedstawi stanowisko
dotyczące możliwości wyłączenia części ronda z realizacji przedmiotowej inwestycji.
2. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, na jakim etapie jest remont drogi Mokre – Wełcz
metodą nakładki asfaltowej.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że plac budowy został
przekazany wykonawcy, jednak nie otrzymano jeszcze harmonogramu poszczególnych prac.
Dodał, iż nieoficjalnie wiadomo, że zaplanowano rozpoczęcie prac od miejsca leżącego jak najbliżej
siedziby firmy, czyli w tym przypadku od drogi w miejscowości Turznice.
3. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, iż na kolejnym posiedzeniu
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zostanie poddane do rozpatrzenia przez Członków Zarządu pismo
dotyczące zakupu koparko – ładowarki. Dodał, że zakup koparko – ładowarki to wydatek ok. 500 tys. zł,
w związku z powyższym zaproponował, aby na ten cel przeznaczyć oszczędności, które powstaną
po otrzymaniu dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C
Bukowiec – Stare Błonowo od km 0+002,5 do km 2+518,19”.
Wicestarosta p. Marcin Dziadzio potwierdził, iż dotarła informacja o otrzymaniu dofinansowania
na realizację ww. inwestycji.
Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził swoją aprobatę w sprawie propozycji zakupu
koparko – ładowarki. Dodał, iż jego zdaniem, zakup koparko – ładowarki usprawni wykonywanie prac.
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że koparko – ładowarka jest
sprzętem uniwersalnym, przydatnym do wykonywania różnego rodzaju prac. Dodał, że posiadanie
na stanie takiego sprzętu zdecydowanie wpłynie na szybsze wykonywanie prac.
Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że w celu właściwego wykorzystania koparko – ładowarki
został przeszkolony drugi operator. Dodał, że koparko – ładowarka będzie wykorzystywana do pracy
w ciągu całego roku.
4. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował o wynikach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont
odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”. Wyjaśnił, iż wykonanie nakładek
asfaltowych dotyczy kontynuacji odcinków dróg powiatowych nr 1351C Zakurzewo – Mokre
oraz nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński
oznajmił, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kozłowo 8A, 86 – 105 Świecie, z ceną
na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 512 099,84 zł brutto. Dodał, że druga oferta została
złożona przez firmę UNITRAK Sp. z o.o., 84 – 208 Kielno, ul. Strażacka 15, na kwotę 560 tys. zł.
Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał ile firm na przestrzeni ostatnich lat składało oferty
w ramach ogłaszanych postępowań oraz czy są firmy, które cyklicznie składają oferty. Dodał, iż należy
brać pod uwagę możliwość zmowy cenowej.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że oferentów biorących udział
w postępowaniach jest znacznie więcej niż dwóch. Ponadto powiedział, że oferentami są firmy lokalne
oraz firmy spoza naszego rejonu. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał,
iż jego zdaniem, nie zachodzi ryzyko zmowy cenowej.
5. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przypomniał, iż należy ogłosić postepowanie na realizację zadania
dot. drogi w Gminie Rogóźno, jednak w dalszym ciągu oczekujemy na rozstrzygnięcie Projektu Polski
Ład.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że termin na wykonanie
dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania na drodze nr 1359C Skurgwy – Rogóźno PKP
został wydłużony ze względu na problemy geodezyjne. Dodał, iż z uwagi na wspomniane problemy,
zachodzi ryzyko, że realizacja zadania na drodze nr 1359C Skurgwy – Rogóźno PKP nie będzie miała
miejsca w 2021 roku.
6. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zwrócił się z prośbą do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg
p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie informacji odnośnie realizowanego przeglądu dróg
powiatowych.
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że termin na wykonanie
przeglądu dróg powiatowych minął 15 września br., jednak wykonawca nie przedstawił stosownych
dokumentów z uwagi na problemy techniczne z bazą danych. Dodał, że zgodnie z zawartą umową,
za każdy dzień zwłoki są naliczane wykonawcy kary umowne. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
p. Rafał Zieliński zapewnił, że wykonawca, po odzyskaniu bazy danych oraz na podstawie
gromadzonych dokumentów, przygotuje przegląd dróg powiatowych zgodnie z zawartą umową.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podziękował
wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 92 posiedzenie Zarządu Powiatu
Grudziądzkiego.

Starosta

Wicestarosta

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

/-/ Adam Olejnik

/-/ Marcin Dziadzio

/-/ Krzysztof Klucznik

/-/ Aleksander Zadykowicz

/-/ Barbara Dobek

Protokołowała: Monika Bylińska
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