
1 
 

Protokół Nr 104/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 23 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. Marzena Dembek  - Przewodnicząca Rady Powiatu 

7. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu ze 103 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu 

Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, gmina Grudziądz. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaopiniowania inwestycji 

pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja 

układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu 

przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN250 

Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu wc. DN250 Turznice - Grudziądz 

(Mniszek)  w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie 

Z-300 Turznice”. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji. 
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8. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

9. 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 23 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 ze 103 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Następnie 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 w zachodniej części obrębu Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, 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 w zachodniej części obrębu Skarszewy 

przy drodze gminnej nr 040131C, gmina Grudziądz. 

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 w zachodniej części obrębu Skarszewy 

przy drodze gminnej nr 040131C, 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 w zachodniej części obrębu Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, gmina 

Grudziądz. 

Uchwała Nr 104/107/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
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w zachodniej części obrębu Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, gmina Grudziądz stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki 

Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego 

na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu 

DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu wc. DN250 Turznice - Grudziądz 

(Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice”. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski dodał, że powyższy projekt 

uchwały nie dotyczy całej inwestycji, a jedynie jej części dotyczącej likwidacji wypłycenia odcinka 

gazociągu przechodzącego pod rzeką Rudniczanką. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja 

wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego 

Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu 

zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja 

wypłycenia gazociągu wc. DN250 Turznice - Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku 

około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice”, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poprosił o wytłumaczenie terminu „likwidacja wypłycenia” 

gazociągu oraz zapytał, czy przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na przepustowość przepływu wody 

na Rudniczance. 

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

oznacza zagłębienie istniejącego gazociągu. Dodał, że likwidacja wypłycenia nie zakłóci w żadnym 

stopniu przepływu wody na Rudniczance. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu 

na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie 

króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice 

Z-300 na gazociągu DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu wc. DN250 

Turznice - Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie 

Z-300 Turznice”. 
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Uchwała Nr 104/108/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki 

Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego 

na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu 

DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu wc. DN250 Turznice - Grudziądz 

(Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice” 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, 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. 

Wobec braku uwag 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 104/109/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 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 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Dodała, że koszt inwestycji wyniesie 

1 705 359,03 zł.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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 zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 
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Uchwała Nr 104/110/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

W następnym punkcie posiedzenia Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych zapytań 

ani wolnych wniosków. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 104 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc  


