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Protokół Nr 98/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 9 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. 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  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 97 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, gmina Łasin. 

7. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich obecnych. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 na 5 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. Nieobecny jest Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik.  
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Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 9 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 protokołu i jednogłośnie 

przyjęli protokół z 97 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że w projekcie budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 nie zostały ujęte zadania związane z publicznym transportem 

zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego, ponieważ trwają 

prace nad realizacją powyższego zadania. Dodał, że w przypadku realizacji powyższego zadania istnieje 

możliwość wzrostu budżetu od 5 do 10 mln złotych, w zależności od liczby kilometrów.  

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, iż do projektu budżetu zostały ujęte wyłącznie środki Powiatu 

Grudziądzkiego, bez planowanych dotacji. Dodał, że w przypadku otrzymania dotacji budżet wzrośnie 

o zaplanowaną kwotę. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, na czym miałoby polegać zadanie związane z przebudową 

drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że ww. inwestycja była 

związana z częścią odwodnienia na terenie Gminy Grudziądz. Dodał, że Gmina Grudziądz w inny 

sposób rozwiązała kwestię odwodnienia w tamtym rejonie, w związku z czym prawdopodobnie z tego 

powodu odstąpiono od realizacji tejże inwestycji. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał 

Zieliński dodał, że kontynuacja realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1352C 

Parski – Grudziądz wymaga aktualizacji dokumentacji, która została sporządzona w 2010 roku.  

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie ww. dokumentacji.  
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Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaznaczył, iż w projekcie budżetu nie zaplanowano 

projektów remontów dróg, natomiast pojawiły się nowe projekty budowy chodników, które wcześniej 

nie zostały zaplanowane.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, iż planowano budowę chodnika 

w Linowie, natomiast w kwestii dokumentacji drogowych przygotowano projekty uwzględniające 

łącznie ponad 50 km dróg.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o budowę chodnika w miejscowości Linarczyk. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że budowa chodnika w Linarczyku 

jest jedną z propozycji do połączenia miejscowości Linarczyk z Piaskami.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poinformował, że Wójt Gminy Grudziądz zadeklarował 

dofinansowanie budowy ww. chodnika.  Dodał, że podłoże pod budowę chodnika zostanie 

przygotowane dzięki budowie sieci kanalizacyjnej przez Gminę Grudziądz, co pozwala na 

zaoszczędzenie środków pieniężnych z budżetu Powiatu.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, iż od kilku lat odwlekany jest temat budowy 

chodnika w Nicwałdzie.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że budowa chodnika w Nicwałdzie 

będzie miała miejsce wraz z przebudową drogi w tejże miejscowości. Dodał, że połączenie dwóch 

inwestycji jest racjonalne w kwestii zaoszczędzenia środków.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zasadna jest budowa chodnika w Linarczyku z uwagi 

na przygotowane podłoże przez Gminę Grudziądz.   

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaproponował, aby wykonać dokumentację projektową 

na kontynuację remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że na chwilę obecną zostały 

sporządzone dokumentacje projektowe liczące ponad 50 km dróg łącznie. Zaproponował, aby póki co, 

zrealizować sporządzone już dokumentacje, bez tworzenia kolejnych.   

Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego 

o zestawienie dokumentacji projektowych uwzględniające 50 km dróg. Zaproponował, żeby na 

podstawie zestawienia sporządzić do niego listę uzupełniającą.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że przygotuje zestawienie 

dokumentacji projektowych na kolejne posiedzenie Zarządu.  
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Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, o ile zwiększono wydatki w Dziale 801 – Oświata 

i  wychowanie. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że jest to kwota ok. 200 – 300 tys. zł.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, o ile zwiększono kwotę na nagrody konkursowe w Dziale 

926 – Kultura fizyczna.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita odpowiedziała, że kwota ta została zwiększona o 2 tys. zł.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował, aby zmniejszyć kwotę zaplanowaną w Dziale 851 – 

Ochrona zdrowia z 22 tys. zł, do 20 tys. zł. Zasugerował, aby zaoszczędzone w ten sposób 2 tys. zł 

przeznaczyć na nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży w Dziale 926 – Kultura fizyczna.   

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz poparł propozycję Wicestarosty p. Marcina Dziadzio 

w kwestii zwiększenia środków na nagrody konkursowe w Dziale 926 – Kultura fizyczna.   

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby tę kwotę zwiększyć w razie potrzeby w ciągu roku.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy w przypadku niewystarczających środków 

przeznaczonych na zakup samochodu służbowego, będzie łatwość przesunięcia środków, czy też 

korzystniej byłoby zaplanować większą kwotę na ten cel w budżecie Powiatu na 2022 r.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że w przypadku niewystarczających środków na zakup 

samochodu służbowego należy rozważyć zakup tańszego lub naprawę obecnego samochodu.  

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

głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Uchwała Nr 98/93/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2022 – 2027. 

Uchwała Nr 98/94/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 rok stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

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

i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, 

gmina Łasin. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, gmina Łasin. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy istnieją odstępstwa co do minimalnej odległości 

elektrowni wiatrowej od budynków. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski wyjaśnił, że minimalna 

odległość elektrowni wiatrowej od budynków wynosi 10 – krotność wysokości wiatraka. Odstępstwem 

od tej zasady jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zapisem, 

który daje możliwość rozbudowy na własnej nieruchomości w odległości mniejszej niż 10 – krotność 

wysokości wiatraka.  

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

głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Szczepanki, gmina Łasin. 

Uchwała Nr 98/95/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepanki, gmina Łasin 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw 

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

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, w jaki sposób będą wyglądały naprawy cząstkowe dróg 

powiatowych w okresie jesienno – zimowym.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że z końcem października 

upłynął termin wykonywania napraw cząstkowych masą na gorąco, natomiast umowy na wykonanie 

ww. prac są obecnie na etapie rozliczeniowym. Dodał, że w okresie jesienno – zimowym większe ubytki 

na drogach będą uzupełniane masą asfaltową na zimno przez Powiatowy Zarząd Dróg.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił o naprawę ubytków powstałych na drodze powiatowej 

nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 98 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołowała: Monika Bylińska  


