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Protokół Nr 105/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 29 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. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

7. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

8. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z 102 i 104 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

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

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie 

nad Osą. 

6. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

7. 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 29 grudnia 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 
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 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 ze 102 i 104 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Następnie 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 105/111/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 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 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świecie 

nad Osą, gmina Świecie nad Osą. 

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 w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą. 

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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą. 

Uchwała Nr 105/112/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świecie 

nad Osą, gmina Świecie nad Osą stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dot. spraw 

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

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że ogłoszono kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji 

w ramach Programu Rządowego Polski Ład, a termin składania wniosków wyznaczono do dnia 

15 lutego 2022 r. W związku z powyższym stwierdził, że Zarząd Powiatu na najbliższą sesję powinien 

przygotować dla Rady Powiatu propozycje zadań, o których dofinansowanie będzie można się ubiegać 

w ramach przedmiotowego programu. Dodał, że równocześnie należy rozpocząć procedury przetargowe 

na zadania, na które Powiat Grudziądzki już otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Starosta 

p. Adam Olejnik zasugerował, że należałoby rozpocząć realizację inwestycji przebudowy drogi 

powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Wskazał, że zadanie to zostało 

podzielone na kilka etapów, których wykonanie jest uzależnione od wysokości uzyskanych środków 

finansowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że na 2022 r. zaplanowano I etap 

przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, którego koszt 

wynosi ok 8 mln zł, a na 2023 – II etap, którego koszt wynosi ok. 2 mln 634 tys. zł. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że Powiat Grudziądzki ma kilka możliwości realizacji 

przedmiotowej inwestycji: 

1) Wykonanie części zadania, w miarę posiadanych środków własnych oraz pozyskanego na chwilę 

obecną dofinansowania, co łącznie daje sumę ok. 4 mln zł. 

2) W przypadku otrzymania dotacji w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg – wykonanie całego 

I etapu inwestycji. 

3) W przypadku, gdy wniosek Powiatu Grudziądzkiego znajdzie się na liście rezerwowej powyższego 

Programu – należałoby odłożyć realizację przebudowy drogi do czasu rozstrzygnięcia  

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, że decyzję odnośnie sposobu realizacji przebudowy drogi należy 

podjąć w najbliższym czasie, by zwiększyć możliwość znalezienia wykonawcy powyższej inwestycji. 

Ponadto zasugerował możliwość ogłoszenia przetargu na wykonanie części I etapu inwestycji, na sumę 

dotychczas posiadanych środków wynoszących 4 mln zł, a przetarg na dalszą część I etapu 

przeprowadzić po uzyskaniu dofinansowania z Fundusz Rozwoju Dróg. Wskazał jednakże, że 

w przypadku nie otrzymania dotacji, należałoby pozyskać brakujące środki finansowe z innych źródeł, 

by doprowadzić realizację I etapu do końca. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wskazał, że dalszy podział zadania 

przebudowy drogi wymagałby opracowania nowego kosztorysu. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że jego zdaniem trzeba podjąć takie działania, 

by doprowadzić do jak najszybszego wykonania I etapu inwestycji przebudowy drogi powiatowej 

nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by zwiększyć zakres wykonania jednego odcinka części I etapu 

inwestycji w taki sposób, by na dalszy odcinek móc pozyskać dofinansowanie w ramach Programu 

Polski Ład. Dodał przy tym, by plany te nie kolidowały z zakresem przyznanego już dofinansowania 

z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Członek Zarządu p. Barbara Dobek stwierdziła, że jej zdaniem należy przystąpić do wykonania części 

zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, w miarę 

posiadanych na chwilę obecną środków dofinansowania i ogłosić przetarg na sumę 4 mln zł. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz poparł powyższe zdanie Członka Zarządu p. Barbary 

Dobek. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przychylił się do propozycji Starosty p. Adama Olejnika, by zwiększyć 

zakres wykonania jednego odcinka części I etapu inwestycji na sumę 5 mln zł, a na dalszy odcinek 

spróbować pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Ponadto zapytał o koszt 

przygotowania zmienionej w powyższy sposób dokumentacji projektowej. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że koszt przygotowania dokumentacji 

mieści się w granicach od 2 do 10 tys. zł. 

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, by Członkowie Zarządu przemyśleli powyższe propozycje 

realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda 

i na najbliższej sesji przedstawili Radzie Powiatu konkretne rozwiązanie. 

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

obecnym za udział w dzisiejszym spotkaniu, a także za pracę w całym roku 2021. Następnie Starosta 

p. Adam Olejnik zakończył 105 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  


