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Protokół Nr 100/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 24 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. Grażyna Kalita                           - Skarbnik Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska      - Sekretarz Powiatu 

8. Rafał Zieliński      - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

9. Izabela Przanowska    - Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –   

Wychowawczych w Wydrznie 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 98 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego w sezonie 2021/2022. 

7. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

8. 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 24 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 98 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych p. Izabelę Przanowską o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych p. Izabela Przanowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 

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 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 

Uchwała Nr 100/97/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

w Wydrznie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Sekretarz Powiatu p. Dorotę Kaczerowską 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 
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Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Wyjaśniła, iż komisja powołana 

Uchwałą Zarządu Powiatu Grudziądzkiego dokonała w dniu 16 listopada br. otwarcia i oceny złożonych 

dziewięciu ofert. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska oznajmiła, że dwie oferty nie spełniały 

wymogów formalnych, ponieważ wpłynęły po terminie, natomiast powołana komisja najwyżej oceniła 

ofertę przedstawioną przez Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Powiatu Grudziądzkiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała Nr 100/98/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego 

w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zasad 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego w sezonie 2021/2022. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego w sezonie 2021/2022. Dodał, że w stosunku do roku ubiegłego standardy zostały 

zachowane, a ilość dróg w poszczególnych standardach jest zbliżona.  

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 zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego w sezonie 2021/2022. 
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Uchwała Nr 100/99/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zasad 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego w sezonie 2021/2022 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

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

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy w związku z pogrzebem w dniu dzisiejszym, 

tj. 24 listopada 2021 r., p. Stefana Falkowskiego była możliwość przesunięcia obrad XXXI Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, która także odbędzie się dnia dzisiejszego.  

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że sytuacja związana z pogrzebem p. Stefana Falkowskiego 

jest szczególna, jednak nie jest to sytuacja nadzwyczajna, która daje możliwość przesunięcia obrad Sesji. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował także o zaplanowanym spotkaniu z Wójtami w dniu 

25 listopada br., podczas którego nastąpi podpisanie listów intencyjnych związanych z utworzeniem 

powiatowego transportu publicznego. Dodał, że trzy firmy są zainteresowane współpracą odnośnie 

utworzenia powiatowego transportu publicznego, jednak tylko dwie z tych firm są w stanie zapewnić 

obsługę przewozów od 3 stycznia 2022 r. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił także, iż postulat odnośnie 

wyboru kilku oferentów z terenu powiatu grudziądzkiego jest niemożliwy do zrealizowania z uwagi 

na oczekiwania zarówno partnerów, jak i klientów. Wyjaśnił, że oczekiwania związane 

są z komfortowym taborem, jednolitym systemem rozliczeniowym, czy też rezerwowymi autobusami 

i kierowcami.  

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 100 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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Protokołowała: Monika Bylińska  


