
1 
 

Protokół Nr 93/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 7 października 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. Grażyna Kalita                           - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska      - Sekretarz Powiatu 

9. Rafał Zieliński     - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 92 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

na rok 2021. 

5. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

6. 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 7 października 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 
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 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 protokołu i jednogłośnie 

przyjęli protokół z 92 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

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. 

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 93/83/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie 

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

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

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

1. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła wniosek komendanta Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu p. Roberta Gutowskiego o zmianę przeznaczenia dotacji, 

udzielonej przez Powiat Grudziądzki na zakup samochodu strażackiego. Dodała, że komendant planuje 

zakup otwartego zbiornika na ciecz SN 15 o wartości 15 tys. zł. 

Starosta p. Adam Olejnik zaznaczył, że Komendant p. Robert Gutowski podkreślał, że zakup zbiornika 

jest bardzo potrzebny, gdyż PSP pracuje często na przestarzałym sprzęcie. Starosta p. Adam Olejnik 

dodał, że do zmiany przeznaczenia dotacji wymagane jest wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej 

Powiatu. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik podkreślił, że finansowaniem Państwowej Straży Pożarnej 

powinny zajmować się w całości władze państwa. Dodał, że nie jest przeciwny udzielaniu wsparcia 

finansowego dla jednostek straży, które służą społeczeństwu, ale jego zdaniem dotowanie innych 

podmiotów odbywa się kosztem zmniejszenia środków na zadania własne Powiatu Grudziądzkiego. 
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Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Prezydent Grudziądza również udzielił dotacji na zakup 

sprzętu dla PSP. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że według jego wiedzy Prezydent Grudziądza dofinansuje zakup 

przedmiotowego sprzętu. 

Po zakończeniu dyskusji Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że Zarząd Powiatu wyraża zgodę 

na zmianę przeznaczenia dotacji dla PSP i zaproponuje Radzie Powiatu wprowadzenie stosownych 

zmian w uchwale budżetowej. 

2. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Łasinie z prośbą o zwiększenie dotacji dla szpitala w Łasinie na rok 2022. Dodał 

również, że Burmistrz Miasta i Gminy Łasin p. Rafał Kabylski zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie 

dofinansowania dla biblioteki publicznej w Łasinie do wysokości 20 000,00 zł, w związku z pełnieniem 

przez nią funkcji biblioteki powiatowej. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita dodała, że SPZOZ w Łasinie wnioskuje o zwiększenie dotacji 

do kwoty 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, że jego zdaniem wobec zwiększenia żądań 

finansowych przez Bibliotekę Publiczną w Łasinie, warto rozważyć zmianę jednostki pełniącej funkcję 

biblioteki powiatowej. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Łasinie jest 

bezpodstawne, gdyż Zarząd Powiatu nie określił żadnych dodatkowych wymagań dotyczących 

prowadzenia biblioteki powiatowej na rok 2022, a wcześniejsze dofinansowanie stanowiło istotny 

i wystarczający wkład w rozwój biblioteki w Łasinie. Podkreślił przy tym działalność Dyrektora 

Biblioteki p. Barbary Kosior i jej zaangażowanie w prowadzenie tej instytucji. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaznaczył, że w jego opinii dotychczasowa dotacja w wysokości 

12 000,00 zł w całości zabezpiecza potrzeby biblioteki powiatowej i nie istniej konieczność zwiększania 

tej kwoty. Dodał, że jego zdaniem również bezpodstawne jest zwiększanie dofinansowania dla szpitala 

w Łasinie. Ponadto zasugerował, że należałoby przeznaczyć więcej środków finansowych na nagrody 

dla młodzieży i dzieci biorących udział w turniejach sportowych i konkursach, których 

współorganizatorem jest Powiat Grudziądzki. 

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zaaprobowali utrzymanie dotacji za prowadzenie biblioteki 

powiatowej w wysokości 12 000,00 zł. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że jego zdaniem o udzielnie pomocy finansowej 

dla szpitala w Łasinie powinien zwrócić się Burmistrz Miasta i Gminy Łasin jako przedstawiciel organu 

zarządzającego szpitalem. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by kwestie udzielania dotacji dla innych jednostek 

samorządowych omawiać podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami tych samorządów. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio dodał, by na przedmiotowych spotkaniach przedstawiać również 

kwestie potrzeb oraz oczekiwań Powiatu Grudziądzkiego wobec innych samorządów. 

3. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prośbę Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego o wyrażenie zgody na zakup koparko – ładowarki.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaaprobował zakup koparko – ładowarki dla PZD 

w Grudziądzu. 

Pismo z dnia 23 września 2021 r., sygn. FN.3101.2.20.2021, z prośbą Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego o wyrażenie zgody na zakup koparko – ładowarki stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

4. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że samochód służbowy Starostwa Powiatowego znajduje 

się w złym stanie technicznym i istnieje konieczność jego sprzedaży oraz zakupu nowego pojazdu. 

Dodał, że zakupu należałoby dokonać w roku 2022. Ponadto stwierdził, że koszty delegacji 

dla pracowników Starostwa byłyby o wile wyższe niż kupno nowego samochodu służbowego. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska wskazała, że wartość obecnego samochodu służbowego 

to 20 000,00 – 25 000,00 zł., a koszt niezbędnych napraw wyniósłby ponad 10 000,00 zł. Dodała, 

że rozważnych jest kilka opcji zakupowych, a szacunkowy koszt nowego samochodu 

to ok. 110 000,00 zł. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zasugerował, by nowy samochód kupić na kredyt. Dodał, 

że warto by przeprowadzić rozeznanie cenowe, by wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że wstępna oferta kredytowa od sprzedawcy opiewa na 8%. Dodał, 

że najbardziej korzystny dla Starostwa Powiatowego byłby zakup auta za gotówkę. 

5. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że konieczne będzie podjęcie decyzji w sprawie 

przebudowy drogi Białochowo – Szembruczek. Wskazał, że wciąż nie rozstrzygnięta jest kwestia 

otrzymania dofinansowania na przedmiotową inwestycję w ramach Polskiego Ładu, a ponadto istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że dotacja ta będzie niewystarczająca. Dodał, że Powiat Grudziądzki 

w ramach wkładu własnego posiada środki wystarczające na wykonanie remontu odcinka 
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przedmiotowej drogi o długości ok. 1600 m. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by wykonać 

remont fragmentu drogi Białochowo – Szembruczek ze środków własnych Powiatu, a w dalszej 

perspektywie złożyć wnioski o dofinansowanie przebudowy kolejnych odcinków lub całości drogi.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że na przebudowę części drogi 

Białochowo – Szembruczek został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

6. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że dnia 16 października odbędzie się rajd samochodowy 

na terenie powiatu w gminach Grudziądz, Rogóźno i Łasin. Dodał, że impreza odbędzie się 

pod patronatem Starosty oraz władz samorządowych poszczególnych gmin, a przystanki rajdu 

zlokalizowane będą przy Palcówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie 

oraz że zakończenie nastąpi przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

7. Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że wpłynęło kilka wniosków o nadanie honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” w roku 2021. W związku z powyższym zasugerował, 

że należałoby również utworzyć osobne wyróżnienie dla sportowców z Powiatu, szczególnie 

dla zdobywców medali Mistrzostw Świata, a także dla osób mających osiągnięcia w innych dziedzinach, 

np. biznesie. 

8. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zgłosił problem z opóźnieniami prac przez firmę wykonującą 

przeglądy techniczne dróg powiatowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że termin realizacji przeglądów dróg 

upłynął 15 września i od tego terminu są naliczane kary umowne. Wskazał, że zadanie powinno być 

zakończone w ciągu najbliższych dni. 

9. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił zarys planów Powiatowego 

Zarządu Dróg do końca roku 2021: 

- wykonanie dokumentacji remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej 

- zakup koparko – ładowarki 

- przygotowanie drugiej tury przetargu na zimowe utrzymanie dróg 

- zakup paliwa na rok 2022 

- realizacja kontynuacji remontu drogi Nowe Błonowo – Bukowiec 

- przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia na wykonanie przejść dla pieszych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że prace przy przebudowie drogi 

w Bukowcu są na ukończeniu, pozostały jedynie roboty wykończeniowe, w tym budowa zagrodzenia 

dla płazów. Wskazał, że zostało rozpoczęte również zadanie remontu dróg powiatowych metodą 

nakładek asfaltowych, a prace przygotowawcze ruszyły na drodze Turznice – Skarszewy. Ponadto 
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przekazał, że trwa przebudowa drogi Mokre -Kłódka, gdzie zakończono prace przy podbudowie 

pod masę bitumiczną.  

10. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przekazała, że Zarząd Powiatu wystąpił do sąsiednich 

samorządów o opinie w sprawie pozbawienia części drogi Mokre – Kłódka kategorii drogi powiatowej, 

co jest wstępem do przekazania tego fragmentu drogi Odlewni Żeliwa Lisie Kąty, zgodnie z zawartym 

porozumieniem. Dodała, że po uzyskaniu pozytywnych opinii konieczne jest uzyskanie uzgodnienia 

z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu przez wywołaniem stosownej uchwały Rady Powiatu. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 93 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołował: Łukasz Szulc 


