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Protokół Nr 103/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 17 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. Rafał Zieliński      -  Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu  

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

Kryzysowego  

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z 100 i 101 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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 w sprawie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2021. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2022. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej części drogi nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 
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9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r.  

10. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

biorących udział w posiedzeniu. 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 17 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 protokołów i jednogłośnie 

przyjęli protokoły z 100 i 101 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. 

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 103/106/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

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

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

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Wyjaśnił, że niniejszy 

projekt uchwały dotyczy następujących zadań: 

- Wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1359C Skurgwy – Rogóźno PKP metodą 

nakładki asfaltowej 

- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski 

- Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup busa 9 – osobowego. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021. 

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 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  
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Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 Następnie, 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 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 

na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2022. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2022. 

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 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2022 oraz postanowili przekazać powyższy 

projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił p. Adama Feldmann o przedstawienie projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi 

nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

P. Adam Feldmann przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej 

z użytkowania. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi 

nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

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 pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1357C 

Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania oraz postanowili przekazać powyższy projekt 

pod obrady Rady Powiatu.  
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Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

części drogi nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 Następnie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożena 

Grabda przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

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 określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2021 r. oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

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

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożena Grabda przedstawiła treść 

pisma skierowanego do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie 

dotyczącego wprowadzenia zmian do planu środków finansowych na działalność WTZ w Grucie na 

2021 rok. Następnie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożena 

Grabda przedstawiła również treść pisma skierowanego także do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

przez Fundację „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie ws. zaopiniowania 

niezbędnych zmian w budżecie jednostki na 2021 rok.  

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

przedstawionych przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożenę 

Grabda. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kiedy nastąpi przebudowa drogi powiatowej 

w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że wykonawca przystępuje do 

wykonania organizacji ruchu, natomiast termin realizacji umowy do połowy 2022 roku.  

Kopia pisma skierowanego do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Grucie dotyczącego wprowadzenia zmian do planu środków finansowych na działalność WTZ 

w Grucie na 2021 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Kopia pisma skierowanego do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Fundację „Ochrona Zdrowia 

i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” w Łasinie ws. zaopiniowania niezbędnych zmian w budżecie 

jednostki na 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 103 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska  


