Protokół Nr 108/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
odbytego w dniu 19 stycznia 2022 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

9. Anna Fabrykiewicz

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie

10. Bożena Grabda

- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

11. Danuta Kuczera

- Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z 106 posiedzenia Zarządu Powiatu.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie upoważnienia Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Grudziądzkiego związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Grudziądzki.
6. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski.
7. 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. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik uczestniczy w posiedzeniu
w trybie zdalnym.
Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 19 stycznia 2022 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 106 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie p. Bożenę Grabda o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziądzkiego związanych z gospodarowaniem
środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziądzkiego
związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniła, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
udostępnił platformę internetową pn. System Obsługi Wsparcia, za pomocą której sporządza się
i podpisuje m.in. wnioski o przekazanie środków Funduszu na realizację zadań oraz sprawozdania
z wykorzystania przyznanych środków. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
p. Bożena Grabda powiedziała, iż przedmiotowe upoważnienie usprawni realizację procedur
związanych z rozliczaniem i otrzymywaniem środków z PFRON.
Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu
uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
Grudziądzkiego związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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 upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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w Grudziądzu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziądzkiego związanych
z gospodarowaniem

środkami

finansowymi

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda poinformowała także,
iż do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zostało złożone pismo z prośbą o przekazanie środków
finansowych w kwocie 4 611 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań związanych
z projektem pn. „Rodzina w Centrum 3”.
Uchwała Nr 108/114/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziądzkiego związanych z gospodarowaniem środkami
finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Pełnomocnika Starosty ds. Oświaty p. Danutę
Kuczerę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie planu
dofinansowania

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

oraz

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki.
Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty p. Danuta Kuczera przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
Grudziądzkiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. Oznajmiła, że w budżecie
Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 17 616 zł na powyższy cel,
natomiast maksymalna kwota dofinansowania za kształcenie pobierane przez uczelnie wynosi 1 000 zł
poniesionych kosztów za jeden semestr nauki.
Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu
uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Grudziądzki.
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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki.
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Uchwała Nr 108/115/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw
organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym:
1) Starosta p. Adam Olejnik poprosił Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie p. Annę
Fabrykiewicz o przedstawienie materiału planistycznego w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie p. Anna Fabrykiewicz przedstawiła materiał
planistyczny w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę
Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie na łączną kwotę dotacji 12 000 zł na 2022 rok,
obejmujący następujące koszty:
- 400 zł - zakup materiałów spożywczych na organizację spotkań dla bibliotekarzy z powiatu
grudziądzkiego,
- 8 400 zł – spotkanie autorskie z p. Maciejem Siembiedą, które odbędzie się w Grucie oraz w Łasinie;
szkolenia dla bibliotekarzy; wycieczka szkoleniowa dla bibliotekarzy w ramach jednego wyjazdu
do 2 lub 3 bibliotek, które są świeżo wybudowane lub zajmują wysokie miejsce w rankingach
bibliotecznych,
- 2 700 zł – wynagrodzenia bezosobowe - w tym spotkanie autorskie z pisarką p. Ewą Kassalą,
- 500 zł – podróże służbowe.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie p. Anna Fabrykiewicz zapewniła, iż postara się
wywiązać z przyznanej dotacji wzorowo, natomiast zaplanowane zadania będzie realizować
z korzyścią dla bibliotek i powiatu grudziądzkiego.
Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się z pytaniem do Pełnomocnika Starosty ds. Oświaty p. Danuty
Kuczera, czy zaplanowane zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
są zgodne z ustawą o bibliotekach.
Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty p. Danuta Kuczera odpowiedziała, że ww. zadania są zgodne
zarówno z zawartym porozumieniem, jak i ustawą o bibliotekach.
Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby w zakresie działania biblioteki powiatowej zorganizować
szkolenie dla strażaków prowadzących kroniki, ponieważ potrzeba ww. szkolenia została zgłoszona
w ubiegłym roku podczas spotkania ze strażakami. Dodał, że szkolenie byłoby dobrą okazją
do zintegrowania strażaków, a także możliwością pozyskania informacji historycznych, które mogłyby
posłużyć, jako materiał promocyjny powiatu grudziądzkiego np. o aspekcie strażackim.
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Starosta p. Adam Olejnik powiedział także, iż warto przygotować specjalny materiał na temat życia
Wiktora Kulerskiego, który także stanowiłby pewien rodzaju symbol promujący powiat.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie p. Anna Fabrykiewicz oznajmiła, iż przedstawiła
Wójtowi Gminy Gruta pomysł wydania ulotek informacyjnych na temat życia Wiktora Kulerskiego,
którego imienia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie. Dodała, że przy współpracy Biblioteki
Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu ma nadzieję na szersze promowanie działań
wspomnianego dziennikarza. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie p. Anna Fabrykiewicz
odniosła się również do kwestii zorganizowania szkolenia dla strażaków w zakresie prowadzenia
kroniki, deklarując iż sprawdzi, czy są stowarzyszenia, czy też instytucje, które mogłyby pomóc
w tym zakresie.
Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że biblioteka powinna „wyjść” na potrzeby
mieszkańców, w związku z czym pomysł zorganizowania szkolenia jest bardzo dobry.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli oraz podpisali materiał planistyczny w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora
Kulerskiego w Grucie.
2. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść interpelacji Radnego Powiatu Grudziądzkiego
p. Mieczysława Kucharskiego o podanie argumentów i uzasadnienie faktu nieuwzględnienia
w przedsięwzięciach inwestycji drogowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 następujących wniosków:
- o kontynuację III – go etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1378C w miejscowości Gać,
- o przygotowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej gruntowej nr 1379C w miejscowości
Węgrowo.
Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby w odpowiedzi na ww. interpelację wyjaśnić,
że po połowie bieżącego roku wnioski te zostaną przeanalizowane w oparciu o środki finansowe
i w ramach tworzonego planu modernizacji dróg powiatowych. Poprosił Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego o przeanalizowanie przedmiotowej interpelacji.
3. Starosta p. Adam Olejnik poinformował o spotkaniu z mieszkańcami Kłódki w sprawie
przebudowy drogi powiatowej relacji Kłódka – Lisie Kąty - Białochowo. Dodał, że mieszkańcy
we własnym zakresie wystąpili do Wójta Gminy Rogóźna, Wójta Gminy Grudziądz oraz
do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, gdzie uzyskali wstępną chęć współpracy
i partycypowania w kosztach związanych z ww. przebudową. Starosta p. Adam Olejnik uznał,
że warto wziąć pod uwagę sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej
drogi w następnych latach, zwłaszcza przy wstępnej chęci współpracy Włodarzy Gmin
i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
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4. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że zostało wystosowane pismo do Premiera p. Mateusza
Morawieckiego w sprawie drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda.
Materiał planistyczny w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Interpelacja Radnego Powiatu Grudziądzkiego p. Mieczysława Kucharskiego z dnia 17 grudnia
2021 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta p. Adam Olejnik podziękował
wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 108 posiedzenie Zarządu Powiatu
Grudziądzkiego.

Starosta

Wicestarosta

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

/-/ Adam Olejnik

/-/ Marcin Dziadzio

/-/ Krzysztof Klucznik

/-/ Barbara Dobek

/-/ Aleksander Zadykowicz

Protokołowała: Monika Bylińska
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