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Protokół Nr 97/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 3 listopada 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 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z 95 i 96 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

na 2021 r. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie „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. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

9. Projekt Decyzji Zarządu Powiatu oddającej w trwały zarząd na rzecz ZSP w Łasinie 

nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek szkoły. 
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10. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

11. 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 3 listopada 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 95 i 96 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 r. 

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

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 r. 

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 97/92/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian 

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

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Środowiska 

i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na parkingach strzeżonych. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie 
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statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na parkingach strzeżonych oraz postanowili przekazać powyższy projekt 

pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Środowiska 

i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże 

Zamkowe. Dodał, że w roku 2016 został wprowadzony zakazu używania jednostek z napędem 

spalinowym na części Jeziora Zamkowego od mostu w stronę Szonowa, a obecny projekt uchwały 

zakłada wprowadzenie przedmiotowego zakazu na obszarze całego jeziora.  

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że jego zdaniem wprowadzenie całkowitego zakazu 

używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Zamkowym będzie miało 

negatywny wpływ na stan biologiczny tego jeziora. Dodał, iż ograniczy to wymianę wód ze strefy 

przydennej i powierzchniowej. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował, by zamiast 

całkowitego zakazu wprowadzić pewne ograniczenia w używaniu pojazdów silnikowych. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że według jej wiedzy, problem 

na Jeziorze Zamkowym dotyczy głównie używania skuterów wodnych. 

Starosta p. Adam Olejnik wyraził swoje wątpliwości dotyczące możliwości wyjaśnienia aspektów 

biologicznych wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym 

na Jeziorze Łasin na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Dodał, że w jego opinii Zarząd może 

rozpatrywać projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zakazu używania jednostek z 

napędem spalinowym jedynie pod względem formalnym. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka wskazał, iż Wydział 

Środowiska i Budownictwa nie dysponuje odpowiednimi opracowaniami, by merytorycznie ocenić 
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projekt przedmiotowej uchwały. Dodał, że projekt został przygotowany w oparciu o wniosek 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasina. Ponadto wskazał, że wniosek o wprowadzenie zakazu 

umotywowany był względami akustycznymi oraz biologicznymi, dotyczącymi problemu mieszania 

osadów dennych przez przepływające skutery wodne. Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa 

p. Kazimierz Sobótka przekazał, że przeprowadzono również konsultacje społeczne, w wyniku których 

nie zgłoszono żadnych uwag ani sprzeciwów do planów wprowadzenia zakazu używania jednostek 

pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Zamkowym w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że Zarząd Powiatu nie dysponuje wystarczającymi materiałami, 

by podjąć decyzję co do słuszności wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem 

spalinowym na Jeziorze Zamkowym. Dodał, iż znany jest tylko argument za wprowadzeniem zakazu, 

czyli względy akustyczne, ponieważ teren wokół jeziora przeznaczony jest na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. Zasugerował, by wszelkie wątpliwości wyjaśnić na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu 

lub Sesji Rady oraz w razie konieczności zaprosić do dyskusji wnioskodawców lub ekspertów 

kompetentnych w przedmiotowej sprawie. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował, by na Jeziorze Zamkowym wprowadzić 

częściowy zakaz używania pojazdów pływających, np. o określonej mocy silników lub zakazać 

używania tylko skuterów wodnych. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka odparł, że z jego doświadczenia 

wynika, iż uchwały wprowadzające częściowy zakaz używania pojazdów na akwenach 

lub wprowadzające wyłączenia od całkowitego zakazu są z reguły podważane i uchylane przez organy 

nadzorcze.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że kwestie biologiczne dotyczące zakazu używania 

jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Zamkowym można wyjaśnić na podstawie 

badań na innych jeziorach i na tej podstawie podjąć decyzję co do przedmiotowej uchwały Rady 

Powiatu. Dodał, że w jego opinii wnioskodawcy nie kierowali się przytaczanymi przez niego aspektami 

ekologicznymi, ale wprowadzenie zakazu motywowali jedynie poziomem hałasu emitowanym 

przez pojazdy silnikowe poruszające się po jeziorze. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że jego zdaniem powyższe informacje nie są wystarczające 

do odrzucenia wniosku o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

spalinowym na Jeziorze Zamkowym. Podkreślił, że ze względów formalnych należy procedować 

przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, gdyż spełnione zostały wszystkie 

wymogi, a o zasadności podjęcia przedmiotowej uchwały zadecyduje Rada Powiatu. 
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Po zakończeniu dyskusji Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze 

Łasin Duże Zamkowe oraz postanowili przekazać przedmiotowy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zakazu używania jednostek pływających 

z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe 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 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie „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 Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „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 pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „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” oraz postanowili przekazać przedmiotowy projekt 

pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „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, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek 

Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 



 
 

6 
 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków oraz postanowili przekazać przedmiotowy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji 

i Nieruchomości p. Jadwiga Stręciwilk przedstawiła projekt decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

oddającej w trwały zarząd na rzecz ZSP w Łasinie nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany 

jest budynek szkoły. 

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

decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddającej w trwały zarząd na rzecz ZSP w Łasinie 

nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek szkoły, w związku z czym: 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie trwałego zarządu 

byłoby nadanie odpowiedniego pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Łasinie do końca jego kadencji, w kwestii zarządzania nieruchomością na której zlokalizowany jest 

budynek szkoły. 

Zastępca Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Jadwiga Stręciwilk odparła, że jej zdaniem 

nadanie trwałego zarządu jest rozwiązaniem praktycznym, a w razie jakichkolwiek wątpliwości trwały 

zarząd można w każdej chwili wygasić decyzją Zarządu Powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że ustanowienie trwałego zarządu usprawni wiele aspektów pracy 

dyrektora szkoły, w tym m. in. w procesie pozyskiwania środków finansowych w ramach projektów 

unijnych. 

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

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli decyzję Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego oddającą w trwały zarząd na rzecz ZSP w Łasinie nieruchomości gruntowej, na której 

zlokalizowany jest budynek szkoły. 

Decyzja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddająca w trwały zarząd na rzecz ZSP w Łasinie 

nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek szkoły stanowi załącznik nr 7 

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

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

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Linowie 

p. Katarzyny Chojnackiej z prośbą o objęcie patronatem i dofinansowanie 11 Rejonowego Festiwalu 

Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który odbędzie się dnia 26 listopada 2021 r. Dodała, że Powiat 

Grudziądzki ma zabezpieczone środki finansowe w budźcie na przedmiotowe zadanie w wys. 500,00 zł. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował zwiększenie wsparcia finansowego do kwoty 

1 000,00 zł. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zasugerował kwotę 600,00 zł. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by Powiat Grudziądzki przekazał szkole w Linowie 700,00 zł 

oraz materiały promocyjne. 

W drodze głosowania Członkowie Zarządu jednogłośnie zaaprobowali udzielnie wsparcia finansowego 

na organizację 11 Rejonowego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Szkole Podstawowej 

w Linowie w wys. 700,00 zł. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 97 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


