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                                                               Protokół Nr 111/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 2 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. Marzena Dembek   - Przewodnicząca Rady Powiatu  

7. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu  

9. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

10. Edward Wiatrowski   - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości  

11. Marek Ziemer   - Kierownik Wydziału Komunikacji  

12. Bożena Grabda   - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w północnej części obrębu Skarszewy przy drodze powiatowej nr 1399C, gmina Grudziądz. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 

części obrębu Mokre pomiędzy drogami gminnymi nr 040319C i 040108C, gmina Grudziądz. 

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

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w 2022 r. 
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7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych 

Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r.  

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

10. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

11. 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. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 2 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.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w północnej części obrębu Skarszewy przy drodze powiatowej nr 1399C, gmina 

Grudziądz. 

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 północnej części obrębu Skarszewy przy 

drodze powiatowej nr 1399C, 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 północnej części obrębu Skarszewy przy 

drodze powiatowej nr 1399C, gmina Grudziądz. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 
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Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Skarszewy przy drodze powiatowej 

nr 1399C, gmina Grudziądz. 

Uchwała Nr 111/118//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w północnej części obrębu Skarszewy przy drodze powiatowej nr 1399C, gmina Grudziądz stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w centralnej części obrębu Mokre pomiędzy drogami gminnymi nr 040319C i 040108C, 

gmina Grudziądz. 

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 centralnej części obrębu Mokre pomiędzy 

drogami gminnymi nr 040319C i 040108C, 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 centralnej części obrębu Mokre pomiędzy 

drogami gminnymi nr 040319C i 040108C, gmina Grudziądz. 

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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Mokre pomiędzy drogami gminnymi 

nr 040319C i 040108C, gmina Grudziądz. 

Uchwała Nr 111/119//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w centralnej części obrębu Mokre pomiędzy drogami gminnymi nr 040319C i 040108C, gmina 

Grudziądz stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił także projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu.  

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 udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

z tytułu trwałego zarządu oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

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

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

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

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że jego zdaniem, maksymalna kwota 

dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych w wysokości 600 zł jest niska, biorąc pod uwagę 

wysokie ceny aparatów słuchowych.  

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 ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

Uchwała Nr 111/120//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił również Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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 określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. 

oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2022 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów  

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Dodał, że niniejszy 

projekt uchwały został przygotowany na podstawie ustnej zgody Wójtów i Burmistrzów Samorządów 

Powiatu Grudziądzkiego wyrażonej podczas Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 

1 marca br. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer dodał, że przedmiotowy projekt uchwały 

skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy mają status uchodźcy wojennego.   

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej. 

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 uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej oraz 

postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  
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Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Wyjaśniła, że usługi audytu wewnętrznego 

w ubiegłym roku prowadzone były przez firmę zewnętrzną, jednak zgodnie z ustawą w przypadku, 

gdy kwota wydatków i rozchodów przekracza kwotę 100 mln zł należy zawrzeć umowę o pracę. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska dodała, że został ogłoszony konkurs na stanowisko 

Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu z terminem składania ofert do 21 

lutego br., w wyniku którego wpłynęła jedna oferta. Poinformowała również, iż komisja dokonała 

oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty, natomiast Audytor Wewnętrzny został zatrudniony  

z dniem 1 marca 2022 r. na okres roku. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska oznajmiła,  

iż w związku z powyższym konieczne było dokonanie zmian w strukturze Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.  

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że wynagrodzenie miesięczne Audytora Wewnętrznego wynosi 833 

zł netto. 

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

projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

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 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 111/121//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

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 treść pisma, sygn. FN.3101.2.7.2022 (data wpływu do 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu: 28.02.2022 r.), skierowanego do Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego przez Kierownika Powiatowego Zarząd Dróg w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego,  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiatowym Zarządzie Dróg nowego stanowiska pracy 

ds. zamówień publicznych. Starosta p. Adam Olejnik dodał, iż wspólnie z Kierownikiem 
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Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałem Zielińskim dokonał analizy wynajęcia usługodawcy, jednak 

zaoferowana kwota przez specjalistę wynosi 5 tys. zł za przeprowadzenie jednego postępowania.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że jego zdaniem, zaplanowana kwota 45 000 

tys. zł jest niska, jak na wynagrodzenie dla specjalisty ds. zamówień publicznych.  

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał 

Zieliński dokonał dokładnej kalkulacji związanej z utworzeniem nowego stanowiska pracy, natomiast 

zaplanowaną kwotę 45 000 tys. zł przyjąć w chwili obecnej, jako kwotę szacunkową.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że zaplanowana kwota  

na utworzenie nowego stanowiska pracy jest zbliżona do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grudziądzu.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wniosek Kierownika Powiatowego Zarząd Dróg 

w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiatowym 

Zarządzie Dróg nowego stanowiska pracy ds. zamówień publicznych. 

   2) Starosta p. Adam Olejnik przedstawił także treść pisma, sygn. MER.431.1.1.2022, skierowanego 

do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Łasin  

p. Marka Czarnuch, w sprawie wsparcia finansowego XXII Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote 

Usta” Łasin 2022.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita powiedziała, że w 2020 roku Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

przekazał kwotę 350 zł, za którą zakupiono nagrody w postaci książek.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie ustalili kwotę w wysokości 500 zł na wsparcie finansowe XXII 

Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin 2022.  

Pismo sygn. FN.3101.2.7.2022 (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu:  

28.02.2022 r.), skierowane do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Kierownika Powiatowego 

Zarząd Dróg w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  

w Powiatowym Zarządzie Dróg nowego stanowiska pracy ds. zamówień publicznych stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

Pismo sygn. MER.431.1.1.2022 skierowane do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Dyrektora 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury Łasin p. Marka Czarnuch, w sprawie wsparcia finansowego 

XXII Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin 2022 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

3) Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz poinformował, iż rozmawiał z Przewodniczącym 

Rady Gminy Gruta w kwestii wycinki drzew przy drodze powiatowej relacji Boguszewo – 

Gołębiewko, który uważa, że drzewa te niszczą nawierzchnię tejże drogi.  
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Kierownik Powiatowego Zarząd Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że zaplanowano remont ww. 

drogi. Dodał, że wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew, o których poinformował 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz. Kierownik Powiatowego Zarząd Dróg p. Rafał Zieliński 

oznajmił również, że planuje sporządzenie w bieżącym roku zasobu drzew do wycinki na okres 

zimowy. 

4) Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że na drodze powiatowej w Nowej Wsi, 

niedaleko szkoły, powstały duże ubytki w nawierzchni drogowej.  

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

wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 111 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska   

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 
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