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Protokół Nr 102/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 3 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 

7. Grażyna Kalita                           - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska      - Sekretarz Powiatu 

9. Danuta Kuczera     - Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty 

10. Teresa Kleczewska 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, zwierząt oraz 

wysokości opłaty manipulacyjnej. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia przepisów porządkowych 

obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru długości okresu średniej 

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 rok. 
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9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia 

Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej 

Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powierzenia Gminie Gruta 

wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 

za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie. 

11. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Wicestarosta p. Marcin Dziadzio, witając wszystkich 

obecnych. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 na 5 członków 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Nieobecny jest Starosta p. Adam Olejnik, który bierze udział 

w obradach Sesji Rady Gminy Grudziądz. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 3 grudnia 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował zmianę porządku posiedzenia, 

polegającą na zmianie kolejności przedstawianych projektów uchwał. Członkowie Zarządu nie wnieśli 

uwag do zaproponowanych zmian i  przyjęli jednogłośnie.  

 Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił p. Teresę Kleczewską o przedstawienie 

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, zwierząt oraz wysokości 

opłaty manipulacyjnej. 

P. Teresa Kleczewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie sposobu 

ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, 

zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Wyjaśniła, że wysokość opłaty dodatkowej oraz 

wysokość opłaty manipulacyjnej, którą ustala się na podstawie ceny najtańszego biletu jednorazowego 

normalnego wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie 

sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą 

do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 r., poz. 117).  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, zwierząt oraz wysokości 

opłaty manipulacyjnej.  
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kto będzie zajmował się kontrolą biletów. Zapytał 

także, czy dochód z mandatów będzie stanowił dochód operatora. 

P. Teresa Kleczewska odpowiedziała, że kontrolą biletów będzie zajmował się operator, z którym 

zostanie podpisana umowa, natomiast dochód z tytułu opłat dodatkowych będzie dochodem operatora. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, 

zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej i postanowili 

przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, zwierząt oraz wysokości 

opłaty manipulacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Kolejno p. Teresa Kleczewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej. Wyjaśniła, że przedstawione ceny biletów jednorazowych i miesięcznych 

wynikają z propozycji poszczególnych samorządów. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, skąd różnice w cenach biletów dla pasażerów z Gminy 

Gruta, a pasażerów z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, gdzie obie gminy mają podobną odległość 

do miejscowości Grudziądz. Zapytał także, czy są brane pod uwagę bilety miesięczne dla wszystkich 

linii oraz czy jest możliwość „przesunięcia” biletów miesięcznych dla uczniów na kolejny miesiąc 

w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej.  

P. Teresa Kleczewska odpowiedziała, że odległość Gminy Gruta od Grudziądza wynosi 23 km, 

natomiast Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński to 19 km. Dodała, że wszelkie dotacje są liczone 

wg kilometraża. Wyjaśniła także, że wszystkie bilety komunikacji powiatowej obowiązują 

na wszystkich liniach powiatowych, jednak nie ma możliwości przesunięcia terminu ważności biletu 

miesięcznego dla ucznia na kolejny miesiąc, ponieważ jest to bilet z ulgą ustawową. P. Teresa 

Kleczewska powiedziała, że z przepisów ustawy wynika, że bilet miesięczny jest ważny od pierwszego 

do ostatniego dnia miesiąca, natomiast w przypadku zmiany terminu biletu Powiat Grudziądzki 

nie otrzymałby dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj. – Pom.  
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Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że cena biletu miesięcznego dla ucznia wynosi 78,00 zł, 

z czego uczeń płaci 39,00 zł.  

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

o charakterze użyteczności publicznej oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady 

Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił p. Teresę Kleczewską o przedstawienie 

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia przepisów porządkowych 

obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego. 

P. Teresa Kleczewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami 

publicznego transportu zbiorowego. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia przepisów porządkowych 

obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób 

i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego oraz postanowili przekazać przedstawiony 

projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie kreślenia przepisów porządkowych 

obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru długości okresu 

średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych. 
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Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej 

w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru długości okresu średniej 

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia 

relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwała Nr 102/105/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru 

długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 

1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Kolejno, na prośbę Wicestarosty p. Marcina Dziadzio, Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2022 – 2027 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Do posiedzenia Zarządu Powiatu dołączył Starosta p. Adam Olejnik. 

 Dalsze posiedzenie Zarządu Powiatu poprowadził Starosta p. Adam Olejnik, który poprosił 

Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2022 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 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok 

oraz postanowili przekazać przedstawiony projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2022 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań Powiatu 

w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Łasin. Dodał, że Burmistrz Miasta i Gminy Łasin p. Rafał Kobylski wyraził na piśmie 

zgodę na rozwiązanie umowy w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań 

Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Łasin. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Łasin wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 

za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin. 

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 uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin 

wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 

za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz postanowili przekazać niniejszy 

projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu 

i Gminie Łasin wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 

za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki 

Publicznej za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań 

Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Grucie. 

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 powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań Powiatu w zakresie 

prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grucie oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania 

zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Grucie stanowi załącznik nr 9 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 zasugerował, aby Członkowie Zarządu otrzymywali informację 

dotyczącą posiedzeń Zarządu Powiatu, co najmniej tydzień przed planowanym posiedzeniem. 

Wyjaśnił, że taki odstęp czasowy pozwoli zapoznać się z przesłanymi materiałami dotyczącymi danego 

posiedzenia Zarządu. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski wyraził chęć 

uporządkowania własności części parkingu znajdującego się pod budynkiem Starostwa Powiatowego 

na rzecz Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że trwają uzgodnienia w kwestii działek znajdujących się 

wokół budynku Starostwa, po czym zostanie wystosowane pismo do Prezydenta Grudziądza zgodnie 

z przeprowadzonymi rozmowami.  

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 102 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  


