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Protokół Nr 101/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 1 grudnia 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. Grażyna Kalita                           - Skarbnik Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska      - Sekretarz Powiatu 

8. Hanna Lotarska                             - p.o. Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego  

9. Edward Wiatrowski    -  Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

10. Adam Feldmann     - Inspektor  

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 99 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zawarcia aneksu do umowy na 

budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 
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8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 55, obręb 

Lisie Kąty, gmina Grudziądz. 

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

planu zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina Łasin. 

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

planu zagospodarowania przestrzennego Wydrzno – Jankowice, gmina Łasin. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Grudziądzkiego. 

13. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

14. 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 1 grudnia 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 99 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Kolejno 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. 
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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 101/100/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

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

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 uwag 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 uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2021 rok oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 Starosta p. Adam Olejnik poinformował, iż nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadań 

pn.: „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”, „Przebudowa dróg 

powiatowych polegająca na budowie i przebudowie przejść dla pieszych” oraz „Budowa Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. Dodał, że niektóre z tych zadań wymagają dofinansowania 

w tym roku, jednak wszystkie oferty przekroczyły przewidywane kwoty. Starosta p. Adam Olejnik 

wyjaśnił, że w kwestii budowy przejść dla pieszych istotne jest podpisanie umowy na realizację zadania 

do 15 grudnia br. oraz zabezpieczenie środków na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, iż w związku z zaopiniowanym 

projektem budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok należy poszukiwać środków na ewentualne 

przystąpienie do realizacji ww. zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zaproponował, 

aby dokonać przesunięć z zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg, 

co pozwoli na realizację zadania z zachowaniem dotacji w wysokości ok. 80%. Starosta p. Adam Olejnik 

przedstawił również kwestie związane z realizacją zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łasinie”. Oznajmił, że na realizację ww. zadania zostały złożone dwie oferty, z czego 
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najkorzystniejsza przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie o 106 tys. zł. Starosta p. Adam Olejnik 

wyraził swoje obawy, co do ponownego ogłoszenia zapytania ofertowego, w związku z czym 

zaproponował, aby dokonać przesunięć w projekcie budżetu na rzeczy, które są ważne, lecz mniej 

istotne, a mianowicie zakup samochodu służbowego oraz systemu elektronicznego obiegu 

dokumentacji. Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie p. Michał Rymacki powtórzył 

trzykrotnie zamówienie publiczne na zadania związane z realizacją projektu „Nowoczesne pracownie 

zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”, jednak trzeci przetarg także przekroczył 

przewidywaną kwotę, tym razem o 78 tys. zł. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby realizować 

wszystkie ww. zadania w ramach przesunięć środków, po czym poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę 

Kalitę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

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. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy jedna firma będzie realizowała zadania 

związane z przebudową dróg powiatowych polegającą na budowie i przebudowie przejść dla pieszych. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że dwie firmy będą realizowały zadanie, w związku z jego 

podziałem.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy potwierdzona została informacja o otrzymaniu 

dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie i przebudowie 

przejść dla pieszych”. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Powiat Grudziądzki znalazł się na liście wniosków 

o dofinansowanie, w związku z czym należy uznać to za pewną informację. Dodał, że ponadto zostało 

wystosowane pismo przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego  p. Mikołaja Bogdanowicza, w którym 

informuje, że umowy zostaną podpisane po przedstawieniu wyników przetargu na realizacją zadania.  

Wobec braku dalszych uwag 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 oraz postanowili przekazać powyższy projekt 

pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Inspektora p. Adama Feldmann o przedstawienie 

projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zawarcia aneksu do umowy na budowę 

i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

Inspektor p. Adam Feldman przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zawarcia aneksu do umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

Dodał, że zawarta umowa przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotowej umowy 

pod warunkiem przedstawienia przez Inwestora wniosku wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem 

nowego terminu.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zawarcia aneksu do umowy na budowę 

i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

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 zawarcia aneksu do umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka. 

Uchwała Nr 101/101/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

zawarcia aneksu do umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego przy drodze krajowej nr 55, obręb Lisie Kąty, gmina Grudziądz. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 55, obręb Lisie Kąty, 

gmina Grudziądz. 
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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 dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 55, obręb Lisie Kąty, 

gmina Grudziądz. 

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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 55, obręb Lisie Kąty, gmina Grudziądz. 

Uchwała Nr 101/102/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy 

drodze krajowej nr 55, obręb Lisie Kąty, gmina Grudziądz stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina 

Łasin oraz o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydrzno – Jankowice, gmina Łasin. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina Łasin, a także projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wydrzno – Jankowice, gmina Łasin. Dodał, że w konsekwencji wybudowania wiatraków zaistniała 

potrzeba wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca 

mieszkańcom rozbudowę własnego gospodarstwa w odległości 10 – krotności wysokości wiatraka.  

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 Zawda, gmina Łasin. 

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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zawda, 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 Wydrzno – Jankowice, gmina Łasin. 
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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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wydrzno – Jankowice, gmina Łasin. 

Uchwała Nr 101/103/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawda, gmina Łasin 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr 101/104/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydrzno – Jankowice, 

gmina Łasin stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski 

poinformował, że w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej w północnej części Grudziądza 

i zajęciem fragmentów dróg powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyznała 

odszkodowanie dla Powiatu Grudziądzkiego w wysokości ok. 40 tys. zł.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Dodał, że temat 

przedmiotowej uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji budżetu i finansów, 

rozwoju gospodarczego i rolnictwa, Komisji rewizyjnej, Komisji polityki społecznej oraz Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 24 listopada 2021 r. Zaproponował, 

aby w projekcie uchwały pozostawić wykropkowane miejsce na uzupełnienie wysokości diet.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poparł propozycję Starosty p. Adama Olejnika odnośnie 

wykropkowanego miejsca na uzupełnienie miesięcznych diet radnych.   

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych. 

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 wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego. Dodał, że temat przedmiotowej uchwały 

także został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego 

i rolnictwa, Komisji rewizyjnej, Komisji polityki społecznej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 24 listopada 2021 r. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, 

aby w projekcie uchwały pozostawić wykropkowane miejsce na uzupełnienie kwot, analogicznie 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych.  

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego. 

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 wynagrodzenia Starosty Grudziądzkiego oraz postanowili 

przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

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

P.o. Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska 

poinformowała, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Budowa 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie” w terminie do 29 listopada br. wpłynęły dwie oferty 

złożone przez: ART – SERVICE Łukasz Lewalski, ul. Pod Foluszek 68, 87 – 305 Zbiczno na kwotę 

1 705 359,03 zł brutto oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „TOM” Tomasz 

Nabożny, Otłowiec 27, 82 – 520 Gardeja na kwotę 1 689 000,00 zł brutto. P.o. Kierownika Wydziału 

Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska wyjaśniła, że podczas badania ofert 

komisja stwierdziła, że firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Budownictwa „TOM” Tomasz 

Nabożny zastosowała złą stawkę VAT, a także źle obliczyła cenę ryczałtową, która prawidłowo 

obliczona wynosi 1 800 755,55 zł brutto.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wynik ww. przetargu wymagałby zwiększenia budżetu 

na to zadanie o 106 tys. zł, co będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek skierowany do Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego ws. ustanowienia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku na realizację 

zadania pn. „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. Wyjaśnił, 
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iż w związku z faktem, że wykonawca nie zrealizuje zadania w terminie, mając argumenty 

za wydłużeniem terminu wykonania zadania, należy ustanowić kwotę w wysokości 361 620,00 zł 

brutto, jako wydatki niewygasające.  

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma skierowanego do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie p. Michała Rymackiego 

ws. zwiększenia środków na 2022 r. na realizację zadań w ramach projektu pn. „Nowoczesne pracownie 

zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”. Dodał, że niniejszy temat będzie również 

przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował o piśmie złożonym przez Radną Gminy Grudziądz p. Bożenę 

Dzieżyńską, w którym zwraca się z prośbą o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1350C, 

który byłby kontynuacją już istniejącego chodnika. Starosta p. Adam Olejnik wymienił argumenty 

przedstawione przez Radną Gminy Grudziądz p. Bożenę Dzieżyńską, a mianowicie: zwiększona liczba 

samochodów osobowych, ciężarowych oraz ciągników rolniczych, zwiększona liczba mieszkańców 

oraz popularne szlaki turystyczne, które w sezonie cieszą się dużym zainteresowaniem. Starosta 

p. Adam Olejnik zaproponował, aby powrócić do dyskusji w przedmiotowej sprawie po konsultacji 

z Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałem Zielińskim.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 1350C 

został wybudowany kilka lat temu z zaplanowaną kontynuacją, w związku z powyższym należy 

powrócić do ww. tematu.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła treść pisma złożonego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 1 985,40 zł na pokrycie 

zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za listopad 2021 r. w związku z realizacją 

projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na udzielenie wsparcia 

finansowego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w kwocie 1 985,40 zł na pokrycie 

zobowiązań wobec ZUS za listopad 2021 r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rodzina 

w Centrum 3”. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

 

Kopia wniosku z dnia 29 listopada 2021 r. o ustanowienie wydatków niewygasających stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu. 

Kopia wniosku, sygn.. K.0330.9.2021, z dnia 29 listopada 2021 r. o zwiększenie środków na 2022 r. 

w ramach projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Kopia wniosku, sygn.. PCPR.KR.091.2.2020, z dnia 26 listopada 2021 r. o udzielenie wsparcia 

finansowego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w kwocie 1 985,40 zł na pokrycie 

zobowiązań wobec ZUS za listopad 2021 r. w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rodzina 

w Centrum 3” stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 101 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołowała: Monika Bylińska  


