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Protokół Nr 107/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 11 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. Marzena Dembek   - Przewodnicząca Rady 

7. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

8. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

9. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

10. Edward Wiatrowski   - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

11. Adam Feldmann   - Inspektor  

12. Bożena Grabda  - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 105 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

5. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o wygaśnięciu trwałego zarządu części 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115/4, obręb Lisie Kąty.  

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.  
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Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 11 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 105 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabda o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego 

do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

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 przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, gdzie może uzyskać pomoc osoba, która wyszła 

z Zakładu Karnego. Dodał, że pomaga pewnej osobie, która potrzebuje wsparcia po wyjściu z Zakładu 

Karnego.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda powiedziała, że taką formą 

pomocy zajmuje się dany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że ww. osoba podlega pod Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, jednak mimo wielu próśb ta osoba nie otrzymała żadnego wsparcia 

z ww. Ośrodka.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda zaproponowała pomoc 

w uzyskaniu informacji, gdzie osoba wskazana przez Członka Zarządu p. Krzysztofa Klucznika 
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mogłaby się zwrócić o pomoc. Poprosiła Członka Zarządu p. Krzysztofa Klucznika o dokładniejsze 

informacje na temat ww. osoby.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik podziękował Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenie Grabda oraz zapewnił, że jutrzejszego dnia przekaże osobiście wszystkie 

niezbędne informacje na temat osoby, która wyszła z Zakładu Karnego i potrzebuje wsparcia.  

Uchwała Nr 107/113/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego o wygaśnięciu trwałego zarządu części nieruchomości oznaczonej jako działka 

nr 115/4, obręb Lisie Kąty. 

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

decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o wygaśnięciu trwałego zarządu części nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 115/4, obręb Lisie Kąty. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zaakceptowali 

decyzję Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o wygaśnięciu trwałego zarządu części nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 115/4, obręb Lisie Kąty. 

Decyzja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 stycznia 2022 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu 

części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 115/4, obręb Lisie Kąty 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: 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił plan rozwoju sieci drogowej  

dla powiatu grudziądzkiego na lata 2022 – 2032. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że jego zdaniem bardzo trudno jest ustalić plan 

rozwoju sieci drogowej na 10 lat, ponieważ nie mamy pewności, jakie uda się pozyskać zewnętrzne 

środki finansowe. Zaproponował, aby przygotować mapki przedstawiające stan techniczny dróg  

w rozbiciu na poszczególne gminy. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zasugerował także,  

aby uwzględnić drogi powiatowe, które są w złym stanie technicznym, lecz łączą dwie gminy powiatu 

grudziądzkiego, ponieważ dzięki naprawie takich dróg uda się poprawić ich stan techniczny na długim 

odcinku w dwóch gminach.  
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Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że plan przedstawiony przez Kierownika Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Rafała Zielińskiego jest oparty o środki zaplanowane w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego. Przyznał, że bardzo trudno jest przygotować plan na 10 lat, 

jednak przedstawiony wykaz gotowych dokumentacji projektowych może posłużyć, jako podstawa 

wyboru dróg przeznaczonych do remontu lub przebudowy. Starosta p. Adam Olejnik powiedział,  

że dla niego najistotniejszym elementem planu rozwoju sieci drogowej dla powiatu grudziądzkiego  

na lata 2022 – 2032 jest ustalenie kryteriów wyboru dróg z uwzględnieniem współpracy 

poszczególnych gmin. Dodał, że zaproponowany plan zostanie przedstawiony Włodarzom 

poszczególnych gmin w celu wyrażenia opinii, zapotrzebowania i możliwości współpracy. Następnie 

poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską o ustalenie w jaki sposób ww. plan powinien 

zostać wprowadzony w życie.  

Kierownik Powiatowe Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że perspektywa planowania  

na 10 lat jest trudna do zrealizowania, jednak należy wziąć pod uwagę zły stan dróg, do którego trzeba 

się odnieść. Dodał, że przedstawiony przez niego plan odnosi się głównie do wykazu dróg niż  

do harmonogramu.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że okresowy przegląd dróg powiatowych jest podstawą 

merytoryczną do przygotowania planu rozwoju sieci dróg powiatowych. Dodał, że warto przemyśleć, 

czy ww. plan powinien uwzględniać najbliższe 10 lat, czy też 5 lat zgodnie z okresowym przeglądem 

technicznym dróg. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że plan przedstawiony przez Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg obrazuje, na terenie których gmin znajdują się drogi powiatowe 

gruntowe. Dodał, że przedmiotowy wykaz posłuży podczas kwestii spornych w tym zakresie.   

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że plan rozwoju sieci dróg powiatowych został przygotowany  

w oparciu o stan techniczny dróg oraz na podstawie pozostałych kryteriów m.in. współpracy  

z Włodarzami Gmin i posłuży Zarządowi Powiatu do wytypowania propozycji, które znajdą swoje 

odzwierciedlenie w budżetach powiatu grudziądzkiego w kolejnych latach. Starosta p. Adam Olejnik 

oznajmił, iż należy przekazać Wójtom oraz Burmistrzom, że niniejszy plan jest dokumentem 

otwartym, który może ulec zmianie. Dodał, iż warto przeanalizować kwestię deklaracji Włodarzy 

Gmin odnośnie wsparcia finansowego konkretnych działań.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podkreślił, iż wsparcie finansowe Wójtów i Burmistrzów  

z przeznaczeniem na remont danej drogi musi być adekwatne do kosztów remontu tejże drogi.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że budżety gmin są bardzo napięte w związku  

z czym, jego zdaniem, nie należy brać pod uwagę dużego wsparcia finansowego od lokalnych 

samorządów.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy zostaną sporządzone dokumentacje 

projektowe na kolejne zadania, które uwzględnią Gminę Rogóźno.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że należy przeanalizować kwestię dokumentacji na kolejne lata, 

w związku z licznymi oczekiwaniami mieszkańców. Dodał, że Wójt Gminy Rogóźno zgłosił potrzebę 

remontu drogi relacji Rogóźno – Kłódka, na którą także należy sporządzić dokumentację projektową.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poparł wypowiedź Przewodniczącej Rady Powiaty  

p. Marzeny Dembek odnośnie realizacji kolejnych działań na terenie Gminy Rogóźno.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że warto sporządzić dokumentację projektową na drogę relacji 

Gardeja – Łasin, która jest drogą strategiczną i bardzo degradującą. Podkreślił, że warto sporządzić 

jeszcze w obecnej kadencji Zarządu Powiatu dokumentację projektową na przebudowę tejże drogi. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy mieszkańcy Gminy Rogóźno korzystają  

z drogi relacji Gardeja – Łasin. Zaproponował przebudowę drogi relacji Kłódka – Rogóźno.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że należy rozważyć, na którą z ww. dróg należy sporządzić 

dokumentację projektową. Poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego  

o naniesienie ewentualnych korekt w prezentacji planu rozwoju sieci dróg powiatowych na lata 2022 – 

2032, która zostanie przedstawiona Włodarzom samorządów Powiatu Grudziądzkiego. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska poinformowała, iż w 2018 r. oraz w 2019 r. uchwałą 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego został przyjęty plan sieci drogowej w powiecie grudziądzkim, 

jednak były to plany jednoroczne. Dodała, że należy zmienić okres trwania ww. planu.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że projekt przedstawiający plan rozwoju sieci dróg powiatowych 

należy przedstawić Radnym Powiatu, aby wyrazili swoje opinie. Zasugerował, aby sporządzić dalszą 

wizję dokumentacji projektowych m.in. na wspomnianą już drogę w miejscowości Gardeja.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował, aby złożyć wniosek w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład na drogę nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, która jest w dużym stopniu 

zdegradowana. Dodał, że warto skorzystać z takiego wariantu na wypadek nie otrzymania środków  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, że w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy rozstrzygnięcia naboru  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z czym należy podjąć decyzję,  

czy czekamy na rozstrzygnięcie ww. naboru, czy wnioskujemy w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład. 

Po krótkiej dyskusji Starosta p. Adam Olejnik podsumował, że w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg zostaną złożone wnioski przebudowę następujących dróg: nr 1395C Biały Bór – 
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Wałdowo Szlacheckie – Ruda – na kwotę 5 mln, nr 1378C Grudziądz – Gać – na kwotę 6 mln, 

Białochowo – na kwotę 7 mln oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych - edycja trzecia – PGR wnioski na przebudowę dróg: nr 1416C Zielnowo – Fijewo –  

na kwotę 2 mln, nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – na kwotę 5 mln.  

Plan rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2032 stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu. 

Wykaz odcinków dróg powiatowych wymagających remontu lub przebudowy stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu. 

Wykaz obiektów mostowych wymagających zaplanowania remontu lub przebudowy stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

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

wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 107 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   


