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Protokół Nr 110/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 23 lutego 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 

 

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 rok 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka. 

6. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając 

wszystkich obecnych. Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 na 5 

członków Zarządu Powiatu.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 lutego 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 
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 Następnie Członkowie Zarządu Powiatu nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli porządek 

posiedzenia. 

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 dodał, że zmiana w budżecie dotycząca inwestycji przebudowy drogi 

powiatowej Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda wynika ze zmiany zakresu tego zadania, 

spowodowanej zmniejszeniem się szans na uzyskanie dofinansowania. Przekazał, że w obecnej sytuacji 

konieczne jest przeprowadzenie przebudowy przedmiotowej drogi ze środków własnych Powiatu. 

Dodał, że koszt wyniesie ok. 4 mln zł. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował również, by ustalić 

kolejność składania następnych wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach 

Rządowego Programu Polski Ład. Zasugerował, by wnioski objęły przebudowę drogę w miejscowości 

Gać, dalszy etap drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda oraz drogi Białochowo – 

Szembruczek.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że jego zdaniem należy przystąpić do realizacji przebudowy 

drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda ze środków własnych Powiatu. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania nad propozycją 

rozpoczęcia procedury związanej z realizacją przebudowy drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – 

Ruda ze środków własnych Powiatu za cenę 4 mln zł oraz nad złożeniem wniosków o dofinansowanie 

inwestycji w ramach Polskiego Ładu obejmujących przebudowę drogę w miejscowości Gać, dalszy etap 

drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda oraz drogi Białochowo – Szembruczek.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższe propozycje. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają dalsze uwagi 

lub pytania 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.  
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Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

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

Następnie Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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 Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 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 ustalenia 

przebiegu drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka.  

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1357C 

Mokre – Kłódka. 

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 ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka 

oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw 

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

1. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prośbę komendanta PSP w Grudziądzu o wsparcie finansowe 

zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki straży pożarnej w Grudziądzu. 
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Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że w przypadku zakupu nowego pojazdu, komendant PSP zapewnił, 

że przekaże dotychczas używany samochód jednostce OSP z terenu powiatu grudziądzkiego.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz oraz Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik negatywnie 

odnieśli się do pomysłu udzielenia wsparcia finansowego jednostce PSP w Grudziądzu. Członek 

Zarządu p. Krzysztof Klucznik podkreślił, że utrzymaniem straży powinno zajmować się państwo, 

a nie samorząd powiatowy. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że jego zdaniem Powiat powinien udzielić wsparcia 

finansowego na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Grudziądzu. Dodał, że przysłuży się 

to pośrednio jednostce OSP, do której zostanie przekazany stary pojazd. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że Powiat Grudziądzki nie ma możliwości bezpośredniego 

wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu, a kwota, którą można by przeznaczyć 

na taką pomoc finansową nie przekroczyłaby 15 tys. zł. Wskazał, że pomoc udzielona Państwowej 

Straży Pożarnej przyczyni się do wsparcia jednostki OSP. Następnie Starosta p. Adam Olejnik 

zaproponował, by podjęcie decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego dla zakupu ciężkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki straży pożarnej w Grudziądzu odłożyć na kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 110 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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/-/ Adam Olejnik 
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Protokołował: Łukasz Szulc   


