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Protokół Nr 96/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 27 października 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. Hanna Lotarska                              - p.o. Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania     

Kryzysowego 

9. Marek Ziemer                            - Kierownik Wydziału Komunikacji  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 27 października 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.  

 Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji p. Marka 

Ziemer o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz przekazali 

pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat 

za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi 

i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji 

p. Marka Ziemer o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. 
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Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz przekazali 

pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kolejno, na prośbę Wicestarosty p. Marcina Dziadzio, 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. Dodała, że podjęto już dwie próby wybrania wykonawcy w niniejszym 

zakresie, lecz poprzednie postępowania zostały unieważnione, stąd podjęcie przedmiotowej uchwały 

jest zasadne.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że w okresie jesienno – zimowym żadna firma nie 

podejmie się budowy, ponieważ jest to czas na wykonywanie prac wykończeniowych.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio wyjaśnił, iż okres wykonawstwa jest dość długi, jednak w tym czasie 

wykonawcy zabezpieczają prace na przyszły rok.  

Wobec braku dalszych 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 
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Uchwała Nr 96/91/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw 

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

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poinformował, że uczestniczył w oglądaniu innowacyjnej 

maszyny do utylizacji odpadów medycznych. Wyjaśnił, że nowa technologia oparta na wykorzystaniu 

tejże maszyny, polega nie na spalaniu odpadów, lecz na ich utylizacji. Dodał, iż podczas utylizacji nie 

mamy do czynienia z ogniem i dymem, powstaje wyłącznie dwutlenek węgla. Członek Zarządu 

p. Krzysztof Klucznik wyraził swoje wątpliwości co do utylizacji wszystkich pierwiastków 

w przypadku utylizacji metali ciężkich. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podziękował 

wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 96 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  
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/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 
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Protokołowała: Monika Bylińska 


