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Protokół Nr 94/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 13 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 93 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych 

Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022”. 

8. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

9. 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 13 października 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 protokołu i jednogłośnie 

przyjęli protokół z 93 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita 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 przekazali 

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. 

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

Kalita 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 projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poprosił o podanie szczegółów zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegającej na przebudowie 

przejścia dla pieszych.” 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że przejście dla pieszych planuje się 

wykonać przy szkole, a zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok z powodu braku gwarancji 

otrzymania wnioskowanego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Polskiego Ładu jest bliżej 

nieokreślony. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy można utworzyć kolejne przejście dla pieszych 

w Nowej Wsi, przy przedszkolu. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że jest taka możliwość, ale konieczne 

jest zachowanie wszelkich formalności, gdyż w przedmiotowym miejscu nie było planowane 

wykonanie przejścia. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy utworzenie przejścia dla pieszych przy przedszkolu w Nowej Wsi 

możliwe jest do zrealizowania w 2021 r. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że nie jest to możliwe, ponieważ 

konieczne jest m. in. zorganizowanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, żeby rozpocząć procedurę utworzenia przejścia dla pieszych 

w przedmiotowym miejscu i zwołać Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w najbliższym 

dogodnym terminie. 

Po zakończeniu dyskusji oraz wobec braku wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł 

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

oraz przekazali 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. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 
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uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, z czego wynika zmniejszenie środków 

o kwotę 6 000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych fundacjom 

i organizacjom pozarządowym. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda odparła, że powyższa zmiana 

wynika ze zmiany zakresu wniosku o dofinansowanie zadań, złożonych przez Polski Związek 

Niewidomych. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz przekazali 

pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. stanowi załącznik nr 4 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 przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

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 przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy 
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Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

Uchwała Nr 94/84/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2022” stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

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

1. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił pismo Radnej Gminy Grudziądz p. Zofii Koźmińskiej 

dot. budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz – Wielkie 

Lniska – Małe Lniska - Nicwałd. Starosta p. Adam Olejnik zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie 

Radna złożyła wniosek w 2020 roku, a Zarząd Powiatu odłożył realizację wnioskowanego zadania 

budowy ścieżki pieszo – rowerowej na przyszłe lata. Dodał, że Zarząd Powiatu nie planował 

umieszczenia zadania budowy ścieżki pieszo – rowerowej w przedmiotowym miejscu w projekcie 

budżetu na rok 2022.  

Pismo Radnej Gminy Grudziądz p. Zofii Koźmińskiej z dnia 27.09.2021 r. dot. budowy ścieżki pieszo - 

rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz – Wielkie Lniska – Małe Lniska – Nicwałd 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

2. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska poinformowała, że w dniu dzisiejszym nastąpi otwarcie 

ofert, które wpłynęły na przetarg na budowę placówki opiekuńczo - wychowawczej w Łasinie. Dodała, 

że termin składania ofert upływa o godz. 11:00, a komisja przetargowa zbierze się o godz. 11:30. 

3. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy do Starostwa Powiatowego 

wpłynął wniosek o utworzenie strefy ciszy na Jeziorze Łasińskim. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że przedmiotowy wniosek wpłynął i jest procedowany przez Wydział 

Środowiska i Budownictwa. 

4. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że w dniu jutrzejszym powinna być wydana decyzja ZRID 

na przebudowę drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Dodał, że mieszkańcy mają 14 dni 

od otrzymania decyzji na złożenie zaskarżeń, a gdy to nie nastąpi, przedmiotowa decyzja po upływie 

wyznaczonego terminu stanie się prawomocna. 

5. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że wręczenie aktów nadania honorowego tytułu „Zasłużony 

dla Powiatu Grudziądzkiego” planowane jest na uroczystej Sesji Rady Powiatu w dniu 10 listopada 

2021 r. W związku z powyższym zaproponował, by Radni omówili i zaopiniowali wnioski o nadanie 
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przedmiotowego tytułu na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu w dniu 27 października 

2021 r. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 94 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołował: Łukasz Szulc 


