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Protokół Nr 106/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 4 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. Marek Ziemer   - Kierownik Wydziału Komunikacji  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę nr XXIII/13/2001 Rady 

Powiatu  Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania 

i zbywania nieruchomości. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

8. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

9. 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.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 4 stycznia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik zaproponował zmianę porządku posiedzenia, polegającą na 

przesunięciu projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu, 

pod punkt 7 obrad. Członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie zaproponowaną zmianę.  

Kolejno 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 2022 r. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. 

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 2022 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 uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2022 r. oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską 

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę 

nr XXIII/13/2001 Rady Powiatu  Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia 

zasad nabywania i zbywania nieruchomości. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

uchylającej uchwałę nr XXIII/13/2001 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2001 roku 

w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości. Dodała, że w uchwale 

nr XXIII/13/2001 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2001 roku nie zostały wprost 

określone zasady nabywania i zbywania nieruchomości, ponadto uchwała weszła w życie z dniem 
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podjęcia i nie podlegała opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, co czyni niezgodność zapisów tejże uchwały z przepisami prawa.   

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że uchwała Rady Powiatu powinna zawierać określone zasady 

nabywania i zbywania nieruchomości. Dodał, że nabywanie i zbywanie nieruchomości powinno być 

poprzedzone zgodą Rady Powiatu.  

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę nr XXIII/13/2001 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości. 

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 nr XXIII/13/2001 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz 

postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę nr XXIII/13/2001 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, 

że regulując kwestię drogi powiatowej w Lisich Kątach zachodzi potrzeba zbycia części drogi, 

która okazała się być zbędną podczas budowania nowej drogi.  

P. Adam Feldmann powiedział, iż po podjęciu przedmiotowej uchwały następnym krokiem będzie 

wycena nieruchomości. Dodał, że po wycenie nieruchomości zostanie obwieszczony wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a następnie zostanie ogłoszony przetarg. P. Adam 

Feldmann wyjaśnił także, że po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zawarty akt notarialny, po czym 

będzie możliwość przystąpienia do realizacji drugiego etapu inwestycji drogowej, a mianowicie 

przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą krajową do nowo wybudowanego odcinka.  

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego. 



 
 

4 
 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Grudziądzkiego oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji p. Marka 

Ziemer o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uprawnień 

do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej. 

 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Poinformował, że niniejszy projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego został przygotowany na podstawie wniosków Gmin uczestniczących 

w realizacji Porozumienia Nr KD.7142.24.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w zakresie powiatowych 

przewozów pasażerskich.  

 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kto pokryje różnice środków w związku 

z zastosowaniem ulg w przejazdach w publicznym transporcie zbiorowym. 

 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że całkowity koszt związany z organizacją powiatowych 

przewozów pasażerskich wynosi ok 5 mln zł, z czego Włodarze Gmin przystępujących do realizacji 

ww. zadania zadeklarowali środki finansowe na łączną kwotę ok 3 mln zł. Starosta p. Adam Olejnik 

wyjaśnił, że kwota zadeklarowana przez Władze Gmin zostanie pomniejszona o sprzedawane bilety, 

na podstawie sprzedaży biletów na poszczególnych liniach.  

 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kto będzie zajmował się sprzedażą biletów. 

 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że sprzedażą biletów zajmie się operator.  

 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał także, jaki wpływ na sprzedaż biletów przez operatora 

będzie miał organizator. 
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Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że organizator, czyli Powiat Grudziądzki, ma pełen wgląd 

do sprzedawanych biletów przez operatora. Powiedział, iż Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek 

Ziemer będzie dokonywał weryfikacji wydruków z kas fiskalnych, ponieważ stanowią one 

najistotniejszy załącznik do wniosku o dopłatę z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dodał także, że będą dokonywane kontrole przewoźnika w kwestii sprzedaży biletów. Starosta p. Adam 

Olejnik dodał, że wszystkie linie wymagają indywidualnego podejścia odnośnie przebiegu tras, 

dostępności przystanków i zostaną weryfikowane także na podstawie oczekiwań mieszkańców w trakcie 

funkcjonowania przewozów. Dodał, że oczekiwaniami mieszkańców w tym zakresie zajmą się 

Wójtowie poszczególnych Gmin, którzy mają możliwość złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem 

do organizatora o zmiany w danej linii przewozowej. 

 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że jego zdaniem, przystąpienie do porozumienia 

w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich Wójta Gminy Rogóźno oraz Wójta Gminy Świecie 

nad Osą byłoby sukcesem Zarządu Powiatu. 

 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że ww. działania mają służyć wypracowaniu strategii rozwoju 

powiatu na kolejne lata.  

 

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 uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej oraz postanowili przekazać powyższy 

projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego o informację ws. zimowego utrzymania dróg.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że do końca grudnia 2021 r. 

wydano kwotę 120 tys. zł na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz użyto tonę mieszanki 

piasku z solą. Powiedział także o inwestycjach, które nie zostały zrealizowane w 2021 r., wymieniając 

zadanie dotyczące mostu w miejscowości Świecie nad Osą oraz zakup sygnalizatora przekroczenia 

prędkości do miejscowości Piaski. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział 

również, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 

nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia 

– PGR. Wyjaśnił, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyszczególnione zostały trzy 
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limity, a mianowicie: 5 mln zł, 30 mln zł oraz 60 mln zł, natomiast w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład wnioskodawca może złożyć 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć 2 mln zł, a także 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln 

zł. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że skontaktował się 

z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w celu uzyskania listy obrębów, na których na terenie 

powiatu grudziądzkiego funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej. 

Dodał, że po uzyskaniu ww. wykazu, będzie możliwość podjęcia kolejnych kroków związanych 

z przystąpieniem do programu.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że propozycje wniosków zostaną przedstawione podczas 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu. Dodał również, iż należy omówić plan rozwoju sieci 

dróg powiatowych, a następnie przedstawić propozycje Wójtom oraz Burmistrzom z terenu powiatu 

grudziądzkiego.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zasugerował, aby przygotować wstępne propozycje 

wniosków.   

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że nabór wniosków potrwa 

do 15 lutego br., jednak należy wziąć pod uwagę także czas na sporządzenie odpowiednich dokumentów 

do wniosku.  

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dnia 11 stycznia br. 

dokonać analizy przedstawionych propozycji przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że powiat ma po raz pierwszy możliwość wnioskowania 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR, 

jednak Włodarze Gmin mogli korzystać z ww. programu podczas wcześniejszych edycji. 

Zaproponował, aby zweryfikować wytyczne dotyczące programu. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że gminy realizowały zadania 

związane z inwestycjami np. drogowymi lub wodociągowymi, w miejscowościach, w których były 

PGR, jednak wytyczne dla powiatu w tejże kwestii nie są zbyt klarowne.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p Rafała Zielińskiego, 

czy plan rozwoju sieci dróg powiatowych zostanie także przedstawiony na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu w dniu 11 stycznia.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że 11 stycznia przedstawi plan 

rozwoju sieci dróg powiatowych w formie prezentacji.  
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Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o koszt realizacji zadania związanego 

z przebudową drogi powiatowej relacji Dąbrówka Królewska – Gruta. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że koszt realizacji tego zadania 

to kwota 4 502 589,00 zł. Dodał, że powyższa wycena uwzględnia odcinek do Kościoła w miejscowości 

Gruta, jednak wymaga ona aktualizacji.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaproponował skrócenie ww. odcinka do cmentarza 

w miejscowości Gruta.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że jego zdaniem, nie warto 

kończyć tej inwestycji przy cmentarzu, ponieważ chodnik w tym miejscu wymaga wyprofilowania.  

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby kwestię realizacji zadania związanego z przebudową drogi 

powiatowej relacji Dąbrówka Królewska – Gruta przeanalizować podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 11 stycznia. Zasugerował także Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi 

Zielińskiemu przygotowanie kolejnych wariantów wniosków, aby przygotować się do następnych 

naborów w ramach programu Polski Ład.  

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

w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie negatywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu oraz postanowili przekazać powyższy 

projekt pod obrady Rady Powiatu. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyłączył się z głosowania.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu 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 106 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Protokołowała: Monika Bylińska   


