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Protokół Nr 114/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 29 marca 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. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

7. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 110 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Zatwierdzenie i podpisanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy przekazywania 

sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz 

sprawozdawczości z operacji finansowych. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków 

na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-zachodniej części 

obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina Gruta. 
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9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Mały 

Rudnik, gmina Grudziądz. 

10. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddającej w trwały zarząd na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu, 

przy ul. Paderewskiego. 

11. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

12. 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 29 marca 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 ze 110 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę o omówienie 

bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2021 r. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 

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

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Wobec braku uwag Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili oraz podpisali bilans z wykonania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 

2021 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Kolejno Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

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 2022. 

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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 114/126/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości 

budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 

do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości 

z operacji finansowych. 

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 określenia formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji 

finansowych.  

Uchwała Nr 114/127/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

określenia formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Środowiska 

i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych.  
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie 

spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty 

przeznaczonej na realizację dotacji celowych, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy spółka wodna operująca na obszarze Jeziora 

Rudnickiego i zlewni może złożyć wniosek o udzielenie dotacji, jeśli jej działania dotyczą terenu 

powiatu grudziądzkiego. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka odparł, że spółka wodna może 

ubiegać się o dofinansowanie na utrzymanie urządzeń lub wykonanie prac mających miejsce na terenie 

Powiatu Grudziądzkiego. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji 

celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji 

celowych.  

Uchwała Nr 114/128/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Kolejno Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski, na prośbę 

Starosty p. Adama Olejnika, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb 

Pokrzywno, gmina Gruta  

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 dla terenu położonego w południowo-zachodniej części obrębu 

Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina Gruta. 

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 



 
 

5 
 

dla terenu położonego w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą 

Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina Gruta.  

Uchwała Nr 114/129/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w południowo-zachodniej części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, 

gmina Gruta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie, 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 dla terenu 

położonego w zachodniej części obrębu Mały Rudnik, gmina Grudziądz.  

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 dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Mały Rudnik, 

gmina Grudziądz. 

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 

dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Mały Rudnik, gmina Grudziądz.  

Uchwała Nr 114/130/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w zachodniej części obrębu Mały Rudnik, gmina Grudziądz stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Kolejno Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski, na prośbę 

Starosty p. Adama Olejnika, przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddającej 

w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu, 

przy ul. Paderewskiego.  

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

decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddającej w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu 

Dróg nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu, przy ul. Paderewskiego. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli decyzję Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

oddającą w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomość gruntową położoną 

w Grudziądzu, przy ul. Paderewskiego. 
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Decyzja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2022 r. oddająca w trwały zarząd na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu, przy ul. Paderewskiego 

stanowi załącznik nr 8 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 pismo Dyrektora Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Toruniu p. Mirosława Kozioł z prośbą o dofinansowanie zakupu drona na potrzeby Społecznej Straży 

Rybackiej w Grudziądzu. Wskazał, że przed podjęciem decyzji co do udzielenia wsparcia finansowego 

w przedmiotowej sprawie należy sprawdzić, czy Powiat Grudziądzki posiada środki finansowe 

w budżecie z przeznaczeniem na ochronę środowiska. Zwrócił przy tym uwagę, że wnioskodawca nie 

podał kwoty dotacji ani wyceny drona. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, że jego zdaniem Powiat Grudziądzki powinien 

dofinansować przedmiotowy zakup w miarę posiadanych środków. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że podjęcie decyzji co do dofinansowania zakupu drona dla Straży 

Rybackiej może być utrudnione ze względu na planowane zmiany ustawowe dotyczące własności jezior. 

Dodał, że zarządzanie tymi akwenami może być odebrane Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu 

i przekazane Polskim Wodom, co może zmienić dotychczasową strukturę funkcjonowania m. in. Straży 

Rybackiej. 

Pismo Dyrektora Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu p. Mirosława Kozioł z dnia 

2 marca 2022 r. z prośbą o dofinansowanie zakupu drona na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej 

w Grudziądzu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński: 

1) Przekazał, że PZD rozstrzygnęło przetargi na następujące zadania: 

a) przebudowa drogi w Mędrzycach, gdzie wykonawcą została firma DROBUD, a koszt wyniesie 

ok. 5,2 mln zł; 

b) przebudowa drogi Bukowiec – Stare Błonowo, który także wygrała forma DROBUD, a koszt to ok. 

2,5 mln zł. 

2) Przekazał, że ogłoszono również przetargi na zadania: 

a) przebudowa drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, z terminem składania ofert 

do 1 kwietnia 2022 r., 

b) Boguszewo – Czeczewo, z terminem składania ofert do 8 kwietnia 2022 r., 

c) Dąbrówka Królewska – Gruta – do 7 kwietnia 2022 r., 

d) remonty cząstkowe dróg powiatowych – do 8 kwietnia 2022 r. 
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Dodał, że po podjęciu przez Radę Gminy Grudziądz uchwały o udzieleniu wsparcia finansowego 

Powiatowi Grudziądzkiemu na remont drogi Mokre – Kłódka, będzie można przystąpić do procedury 

przetargowej na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przekazał również, że PZD złożyło zapytanie 

ofertowe na wycinkę 134 drzew przy drogach powiatowych.  

3) Poinformował, że została opracowana dokumentacja projektowa na zadanie przebudowy drogi 

Kobylanka – Piaski, a PZD posiada też dokumentację na remont drogi Huta Strzelce – Jankowice. 

Ponadto przekazał, że do 21 czerwca powinna zostać przygotowana dokumentacja na remont drogi 

Pokrzywno – Słup. Dodał, że koszt przebudowy drogi Kobylanka – Piaski znacznie przekracza cenę 

6 mln zł, co spowodowane jest koniecznością wymiany podłoża pod częścią drogi. Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że mieszkańcy Kobylanki wystosowali petycję, 

wnioskując o zbudowanie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi Kobylanka – Piaski. Wskazał, że 

koszt wykonania chodnika przy drodze wyniósłby ok. 2 – 3 mln zł. Dodał, że jego zdaniem Powiat 

Grudziądzki nie ma środków finansowych, by wybudować przedmiotową ścieżkę pieszo – rowerową. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził swoje poparcie dla planów przebudowy drogi 

Kobylanka – Piaski. Równocześnie przypomniał o konieczności wyremontowania drogi 

w miejscowości Gogolin oraz drogi Marusza – Skarszewy. Dodał, iż jego zdaniem wyżej wymienione 

drogi były planowane do naprawy, jednak realizacja kolejnych inwestycji drogowych odsuwa te zadania 

w czasie.  

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że przystąpienie do realizacji inwestycji przebudowy drogi 

Kobylanka – Piaski nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na to zadanie, co może nastąpić 

w kolejnych latach budżetowych.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że w jego opinii należałoby wykonać ścieżkę pieszo – 

rowerową na odcinku w centrum wsi Kobylanka, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców na drodze 

Kobylanka – Piaski. Dodał, że wspomniane przez Członka Zarządu Krzysztofa Klucznika drogi 

w Gogolinie oraz relacji Marusza - Piaski planuje się wyremontować metodą nakładek asfaltowych. 

Przypomniał, że środki finansowe na powyższe remonty mają pochodzić z oszczędności po przetargach 

na inwestycje drogowe, stąd Zarząd Powiatu musi w pierwszej kolejności zagwarantować finansowanie 

tych inwestycji, a dopiero potem planować wykonanie napraw innych dróg metodą nakładek. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaapelował, by drogę w Gogolinie zakwalifikować jako jedną 

z pierwszych w kolejności do wyremontowania metodą nakładki asfaltowej. Ponadto stwierdził, 

że konieczne jest wybudowanie chodnika w Kobylance, jednak jego zdaniem równie potrzebna jest 

budowa chodnika w Wełczu. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że popiera propozycję zakwalifikowania remontu drogi 

w Gogolinie metodą nakładki asfaltowej jak pierwszego w kolejności do wykonania. 
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Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, żeby kolejność dróg przeznczonych do remontu metodą 

nakładek asfaltowych ustalić po wyliczeniu dostępnych środków finansowych, co powinno nastąpić 

na początku kwietnia bieżącego roku.  

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 114 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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