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Protokół Nr 109/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 11 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 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów  z 107 i 108 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetowych na 2022 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, położonej w Lisich Kątach, oznaczonej 

jako działka nr 115/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2022. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu na rok 2022. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2022. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu na rok 2022. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

polityki społecznej Rady Powiatu na rok 2022. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zasad i szczegółowego trybu przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych. 

14. Panel dyskusyjny: 

1) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny – propozycje 

rozwiązań strategicznych i inwestycyjnych. 

2) Projekt Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

15. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

16. 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 11 lutego 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 protokołów  

i jednogłośnie przyjęli protokoły z 107 i 108 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

wydatków budżetowych na rok 2022. 

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

w sprawie zmian w planie 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 wydatków budżetowych na rok 

2022. 

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 zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022. 
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Uchwała Nr 109/116/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie 

zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Grudziądzkiego, położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej  

do sprzedaży w drodze przetargu. Wyjaśnił, że przedmiotowa działka stanowi element porozumienia  

z przedsiębiorcą. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że w dniu wczorajszym spotkał się  

z p. Mioduszewskim w sprawie wstępnego kosztorysu, co do którego przedsiębiorca zakwestionował 

kilka elementów dotyczących zakupu asfaltu. Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił 

Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie 

przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Grudziądzkiego, położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej  

do sprzedaży w drodze przetargu. Wyjaśnił, że nabywca musi kupić asfalt, który znajduje się  

w przedmiotowym pasie drogowym, ponieważ jest to nakład nierozerwalnie związany z gruntem.  

Dodał, że nakład ten jest dodatkowym kosztem dla nabywcy, ponieważ należy go usunąć, aby używać 

tę nieruchomość. Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski oznajmił,  

że kwota wyszacowana w operacie uwzględnia koszty związane zarówno z usunięciem asfaltu,  

jak i wywozem powstałego odpadu. Dodał, że łączna kwota za całą nieruchomość z nakładami wynosi 

214 tys. zł.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Grudziądzkiego, położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że Urząd Miejski w Grudziądzu wykorzystał stare 

nawierzchnie asfaltowe do utwardzenia drogi wzdłuż jeziora.  

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski wyjaśnił, że asfalt dobrej 

jakości można przeznaczyć do ponownego wykorzystania, jednak nakład znajdujący się  

w przedmiotowym pasie drogowym zawiera znaczne ilości grysu kamiennego i smoły, którymi 

nawierzchnia asfaltowa była naprawiana. 

Wobec braku dalszych pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł  

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
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Grudziądzkiego, położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej do 

sprzedaży w drodze przetargu. 

Uchwała Nr 109/117/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, 

położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

przetargu stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność 

Powiatu Grudziądzkiego. Wyjaśnił, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Białochowie. 

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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu 

Grudziądzkiego oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

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

na własność Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2022.  

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 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2022 

oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 



 
 

5 
 

 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego 

i rolnictwa Rady Powiatu na rok 2022. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy 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 przyjęcia planu pracy Komisji budżetu i finansów, rozwoju 

gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu na rok 2022 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt 

pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu  

i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu na rok 2022 stanowi załącznik nr 6  

do protokołu. 

W dalszej kolejności Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2022. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady 

Powiatu na rok 2022. 

Przy 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 przyjęcia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Powiatu na rok 

2022 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji rewizyjnej 

Rady Powiatu na rok 2022 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu  

na rok 2022. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków  

i petycji Rady Powiatu na rok 2022. 
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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 przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 

Powiatu na rok 2022 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu na rok 2022 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki społecznej Rady Powiatu na rok 2022. 

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

do przedmiotowego 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 przyjęcia planu pracy Komisji polityki społecznej Rady Powiatu 

na rok 2022 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki 

społecznej Rady Powiatu na rok 2022 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i szczegółowego trybu 

przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. Wyjaśnił, że zmiana 

dotyczy terminu składania wniosków. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i szczegółowego trybu 

przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” oraz postanowili 

przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad  

i szczegółowego trybu przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego o sygn. WNK.DT.IV.4131.43.2021, w którym stwierdzono nieważność uchwały  

nr XXXII/134/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, 

iż zakwestionowano ustaloną w uchwale możliwość wypłaty diety w pełnej wysokości radnemu, 

któremu „przysługuje dwukrotne w ciągu roku usprawiedliwienie nieobecności na Sesji  

lub posiedzeniu Komisji Rady Powiatu bezpośrednio u Przewodniczącej Rady Powiatu  

albo u Przewodniczącego Zarządu Powiatu w przypadku posiedzeń Zarządu Powiatu,  

bez konsekwencji zmniejszenia.” Oznajmił, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski p. Mikołaj 

Bogdanowicz w ww. piśmie powołuje się na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2009 r.,  

w którym stwierdzono, iż „Celem diety jest rekompensowanie radnemu wynagrodzenia utraconego  

z powodu nieobecności w pracy. Ma też służyć pokryciu innych wydatków związanych  

z wykonywanym mandatem, jak rachunki telefoniczne czy zakup materiałów biurowych.” Następnie 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.  

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 ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. (data wpływu do Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu 17 stycznia 2022 r.), sygn. WNK.DT.IV.4131.43.2021, ws. stwierdzenia 

nieważności uchwały nr XXXII/134/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 grudnia 2021 r.  

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

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

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

1. Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska 

przedstawiła treść pisma, w którym Prezes Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Pszczelniczego  
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w Grudziądzu p. Jacek Grzelak zwrócił się z prośbą o sfinansowanie wydania medalu pamiątkowego, 

gdzie koszt wydania 80 sztuk medali wynosi około 3000 zł.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, jakie są możliwości finansowe zaplanowane w budżecie 

powiatu.  

Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska 

odpowiedziała, że w §4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowano kwotę 1500 zł, natomiast  

w §4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kwotę 1000 zł.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przybliżył sylwetkę p. Jacka Grzelaka, który wraz z żoną 

reprezentował Powiat Grudziądzki podczas Dożynek Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

i Diecezji Toruńskiej w Toruniu. Oznajmił, że dzięki wsparciu p. Jacka Grzelaka, jego żony oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich w Zielnowie, Powiat Grudziądzki otrzymał nagrodę Starosty Toruńskiego  

za zajęcie III miejsca w konkursie na Najciekawsze Stoisko Powiatu/Lokalnej Grupy Działania 

podczas ww. dożynek. Dodał, że p. Jacek Grzelak jest osobą która wspiera wizerunek powiatu,  

w związku z czym zaproponował, aby udzielić wsparcie finansowe na kwotę 1000 zł lub 1500 zł.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy działalność ww. organizacji pszczelarskiej 

jest prowadzona o zasięgu miejskim, czy powiatowym. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Pomorskie Towarzystwo Pszczelnicze w Grudziądzu swoim 

działaniem obejmuje zarówno miasto Grudziądz, jak i powiat grudziądzki. Dodał, że organizacja  

ta włącza się w działania powiatu grudziądzkiego. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że jego zdaniem, kwota 3000 zł jest dość duża. 

Dodał, że zależy mu na gospodarowaniu środkami z budżetu powiatu w oszczędny sposób.  

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował kwotę 1500 zł z uwagi na 100. rocznicę powstania i działania 

organizacji pszczelarskiej oraz wsparcie poprzez przekazanie gadżetów promocyjnych powiatu 

grudziądzkiego.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowaną kwotę w wysokości 1500 zł  

oraz wsparcie poprzez przekazanie gadżetów promocyjnych powiatu grudziądzkiego.  

2. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy rozpoczęły się prace związane z budową 

przejść dla pieszych.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że prace związane z budową 

przejść dla pieszych już ruszyły. Dodał, że w miejscowości Wydrzno zakończono część brukarską, 

natomiast od 14 lutego br. rozpoczną się prace brukarskie na przejściu dla pieszych w miejscowości 

Nicwałd.  
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3. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy jest możliwość usunięcia słupa, który znajduje się  

na środku chodnika w miejscowości Wydrzno. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że poczynił kroki  

do rozwiązania tejże kwestii, po czym poprosił o cierpliwość odnośnie oczekiwanych efektów.  

4. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie nastąpi 

rozstrzygnięcie wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Dodał, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania konieczne będzie przetworzenie dokumentacji 

projektowej. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, iż wstępnie rozmawiał  

z projektantem odnośnie modyfikacji ww. dokumentacji. Dodał, że projektant po dokonaniu analizy 

dokumentacji, zaproponuje rozwiązania w tejże kwestii. Następnie Kierownik Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił także wstępne rozliczenie związane z obsługą w bieżącym okresie 

zimowym. Poinformował, iż koszt obsługi wyniósł 171 tys. zł oraz 1483 tony zużytej mieszanki. 

5. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy zostało wystosowane pismo do premiera 

p. Mateusza Morawieckiego ws. wniosku złożonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

odnośnie drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór  - Wałdowo Szlacheckie – Ruda.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że przedmiotowe pismo 

zostało wysłane i oczekujemy na odpowiedź.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że w przyszłym tygodniu, zgodnie z zapowiedzią, 

nastąpi rozstrzygnięcie wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  

w związku z którym należy spodziewać się także odpowiedzi na złożone pismo.  

Pismo złożone przez Prezesa Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Pszczelniczego w Grudziądzu  

p. Jacka Grzelaka w sprawie sfinansowania wydania medalu pamiątkowego stanowi załącznik nr 13 

do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik ogłosił przerwę w obradach.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego wznowiono o godz. 10:00 z udziałem 

Prezydenta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, Radnych Sejmiku Województwa p. Michała 

Czepek i Roberta Malinowskiego, przedstawicieli Samorządów Powiatu Grudziądzkiego, 

Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

p.  Rafała Zielińskiego, Radcy Prawnego p. Jana Kandyby oraz Kierownika Wydziału Geodezji  

i Nieruchomości p. Edwarda Wiatrowskiego. 
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Lista obecności gości z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 11 lutego 2022 r. 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik powitał gości biorących udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego, po czym zapowiedział, że po zakończeniu spotkania będzie możliwość wzięcia 

udziału w prezentacji przygotowanej przez firmę zajmującą się urządzeniami do oczyszczania wody. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że spotkanie dotyczy Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonowania, ponieważ mimo kilku odbytych 

spotkań w tymże zakresie, w dalszym ciągu jest wiele niejasności. Oznajmił, że wspólnie  

z Prezydentem Grudziądza p. Maciejem Glamowskim chciałby zaprezentować pewne rozwiązanie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik zwrócił uwagę na Załącznik nr 1. „Obszary tematyczne wspierane 

ze środków FEdKP 2021 – 2027 i przypisana do nich alokacja” w szczególności odnosząc się do typu 

wsparcia „Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej". Starosta p. Adam Olejnik powiedział,  

że ww. cel polityki przyczynił się do zaproponowania konkretnego rozwiązania, po czym zachęcił 

wszystkich do wyrażania swoich opinii odnośnie udziału w zaproponowanym przedsięwzięciu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że zaproponowane przedsięwzięcie dotyczy gazu 

naturalnego, występującego obecnie w dwóch formach: CNG oraz LNG. Wyjaśnił, że CNG jest 

gazem skompresowanym, który jest wykorzystywany do napędu pojazdów silnikowych, natomiast 

LNG to skroplony, naturalny gaz ziemny wykorzystywany również do tankowania pojazdów.  

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że różnica w stosowaniu wymienionych źródeł energii, polega  

na tym, że w przypadku tankowania CNG zasięg pojazdu jest dużo niższy niż w przypadku zasilenia 

pojazdu paliwem LNG, który pozwala na zasięg pojazdu porównywalny do zasilenia olejem 

napędowym. Zakomunikował także, że oba paliwa spełniają normy ekologiczne i są niskoemisyjne. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że stacje tankowania LNG różnią się w budowie od stacji 

tankowania CNG, po czym przedstawił w prezentacji zbudowaną niedawno stację w Warszawie  

dla pojazdów zasilanych CNG.  Doprecyzował, że najbliższe tego typu stacje dla mieszkańców 

powiatu grudziądzkiego są zlokalizowane w Inowrocławiu oraz w Toruniu. Kolejno Starosta p. Adam 

Olejnik zaprezentował filmik przedstawiający informacje na temat stacji zbudowanej w Wielkopolsce, 

gdzie funkcjonuje rozwiązanie organizacyjno – prawne polegające na utworzeniu Związku Miejsko – 

Powiatowo – Gminnego, który realizuje transport publiczny. Dodał, że propozycja, o której 

wspominał na początku spotkania, dotyczy utworzenia publicznego transportu zbiorowego, 

wykorzystując paliwa alternatywne w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu 

LNG. Wyjaśnił, że w ramach przedmiotowego zadania możliwe jest zaplanowanie zakupu taboru  

w postaci kilku autobusów, budowa stacji tankowania CNG i LNG, zasilającej zakupiony tabor  

oraz obsługującej mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, a także modernizacja sieci 

przystanków autobusowych. Starosta powiedział, że jednym z efektów ww. przedsięwzięcia,  

które niewątpliwie byłoby wynikiem współpracy samorządów powiatu grudziądzkiego, byłby rozwój 
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regionu. Następnie oznajmił, że metan jest paliwem alternatywnym, spełniającym wymogi 

niskoemisyjności, a po jego stosowaniu następuje obniżenie emisji zanieczyszczeń i znaczna redukcja 

hałasu, a koszty transportu na metanie są ok. 30% niższe od zasilania olejem napędowym.  

Starosta p. Adam Olejnik odniósł się do typu wsparcia pn. „Działania adaptacyjne w miastach 

(nasadzenia, zazielenianie miast, gospodarowanie wodami), podając jako propozycję rekultywację 

Jeziora Rudnickiego Wielkiego, do którego dopływają dwie rzeki, które są na terenie powiatu 

grudziądzkiego.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo  

w spotkaniu. Oznajmił, że Skarbnik Miasta Grudziądz p. Tomasz Szczechowski przedstawi formy 

współpracy, nawiązując do obszarów działania, które przedstawił Starosta p. Adam Olejnik.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski odniósł się do wypowiedzi Starosty p. Adama Olejnika, 

informując iż przedstawione obszary działania są, w jego ocenie, bardzo dobrym kierunkiem.  

Starosta p. Adam Olejnik poprosił o wyrażanie swoich opinii na temat przedstawionych propozycji 

działań. 

Po zakończonej dyskusji udzielono następujących odpowiedzi: 

1. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że możliwość korzystania z wybudowanej stacji CNG i LNG 

musi dotyczyć zarówno miasta Grudziądz, jak i powiatu grudziądzkiego. Dodał, że samorządy mogą 

budować niezbędną instalację w ramach Celu Polityki 2 i typu wsparcia pn. „Infrastruktura paliw 

alternatywnych”, który został wpisany jako zadanie dla ZIT.  

2. Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski powiedział, że są podzielone zdania na temat 

autobusów zasilanych gazem. Przyznał, że można spotkać się z opiniami, które wskazują iż autobusy 

zasilane gazem są tańsze w eksploatacji, mają dłuższy zasięg niż autobusy elektryczne i są dużo tańsze  

w zakupie. Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski podkreślił, że warto byłoby zasięgnąć opinii 

eksperta w tymże zakresie, jednak należy wziąć pod uwagę pismo wystosowane przez Marszałka 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w którym ujęto ekopaliwa, elektromobilność i biopaliwa, 

jako zadanie wyłącznie dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodał, że w przypadku 

podjęcia decyzji odnośnie rozwoju transportu publicznego, konieczne będzie określenie jakiego 

rodzaju napędem tabor ma zostać zasilany. Wyjaśnił, że w przypadku podjęcia decyzji odnośnie 

zakupu taboru zasilanego gazem, konieczne będzie podjęcie stosownych działań zmierzających  

w kierunku budowy infrastruktury, co jest możliwe jako zadanie w ramach ZIT. Dodał, że najbliższa 

stacja paliw gazowych CNG/ LNG zlokalizowana jest w Toruniu. 

3. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że autobusy elektryczne są dwukrotnie droższe zarówno  

od autobusów zasilanych olejem napędowym, jak i zasilanych gazem.  
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Kolejno Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Robert Malinowski zwrócił 

uwagę na ewentualny problem w przypadku kupna autobusów elektrycznych, polegający  

na dostarczaniu energii do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych na terenie 

Grudziądza. Wspomniał także o planowanych zaleceniach, przewidujących 30% transportu w formie 

elektromobilnej.   

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w przypadku wprowadzenia zaleceń dotyczących 

niskoemisyjności, oferenci stający w drodze przetargu na organizację przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, będą musieli spełniać zalecane 

wymogi. Dodał, że w związku z powyższym, oferent wygrywający będzie musiał mieć zapewnioną 

możliwość zasilania pojazdów gazem lub prądem.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski zakomunikował, że jego zdaniem, dobrym rozwiązaniem 

byłoby rozwijanie publicznego transportu zbiorowego za pomocą własnego taboru.  

Wójt Gminy Rogóźno p. Krzysztof Polesiak wyraził pozytywne zdanie na temat przedstawionej 

propozycji przez Starostę p. Adama Olejnika oraz Prezydenta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, 

po czym zapytał, jaki będzie koszt budowy stacji oraz bieżącego jej utrzymania w rozbiciu  

na poszczególne samorządy.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski wyjaśnił, iż są możliwe trzy formy współpracy 

samorządów z miastem Grudziądz w ramach związku, porozumienia lub stowarzyszenia.  

Dodał, iż kluczową kwestią w przypadku utworzenia związku, jest możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych, np. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, jednak samo utworzenie związku trwa 

od 6 do 8 miesięcy. Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski poinformował, że powołanie 

stowarzyszenia odbywa się w przeciągu ok. 2 miesięcy, co jest jego niewątpliwą zaletą.  

Dodał, że istnieje możliwość tworzenia równolegle zarówno związku, jak i stowarzyszenia, ponieważ 

jedna i druga forma współpracy pozwala na pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnych źródeł.  

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, że związek daje większą możliwość pozyskania środków  

w ramach funduszy zewnętrznych na organizację transportu publicznego na terenie powiatu  

oraz miasta.  

Skarbnik Miasta Grudziądz p. Tomasz Szczechowski wyjaśnił, że jedną z form współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z Miastem Grudziądz jest zawarcie porozumienia gminnego, lecz jest ono 

nieadekwatne do działań prowadzonych w ramach tejże współpracy. Dodał, że kolejną formą 

współpracy jest utworzenie związku międzygminnego, który polega na zrzeszeniu jednostek 

samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym oraz gminnym i przekazaniu swoich kompetencji. 

Wyjaśnił, że w przypadku zawiązania związku istnieje możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych poza składanymi indywidualnie przez poszczególne samorządy. Skarbnik Miasta 
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Grudziądz p. Tomasz Szczechowski dodał, że istnieje także możliwość podjęcia współpracy  

na podstawie utworzenia stowarzyszenia, które ma zdiagnozować pojawiające się problemy  

oraz przygotować odpowiednią strategię. Wyjaśnił, że w tym przypadku, jednostki samorządu 

terytorialnego, które tworzą stowarzyszenie, posiadają pełne kompetencje do prowadzenia swojej 

polityki terytorialnej, co jest zdecydowaną przewagą nad związkiem międzygminnym. Oznajmił,  

że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie może założyć co najmniej 3 

członków, bez określenia czasu, na jaki zostaje zawiązywane. Skarbnik Miasta Grudziądz p. Tomasz 

Szczechowski oznajmił, że dopuszczalne jest funkcjonowanie zarówno związku, jak i stowarzyszenia.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Wójt Gminy Dragacz p. Dorota Krezymon zapowiedziała,  

że bierze pod uwagę możliwość nawiązania współpracy z powiatem grudziądzkim w kwestii 

organizacji transportu publicznego. Dodał, że stowarzyszenie daje możliwość opracowania strategii 

działań oraz obsługi projektu pod względem technicznym. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy można wstępnie oszacować koszt 

budowy stacji.  

Starosta p. Adma Olejnik oznajmił, że budowa stacji CNG/LNG przedstawionej na filmiku wyniosła 

4 mln złotych.  

Radny Sejmiku Województwa p. Michał Czepek powiedział, że Miasto Grudziądz realizuje projekt 

polegający na zakupie 17 autobusów elektrycznych za kwotę ponad 30 mln złotych, dzięki uzyskanej 

dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dodał, że koszt budowy infrastruktury 

doładowania autobusów elektrycznych wynosi ok. 20 mln złotych. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że jego zdaniem, stacja będzie uczęszczana także przez osoby 

prywatne.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski oznajmił, że w przypadku podjęcia decyzji o utworzenia 

stowarzyszenia oraz zawarcia związku międzygminnego, zostaną sporządzone wszystkie niezbędne 

dokumenty założycielskie przez pracowników Urzędu Miasta Grudziądz. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek podkreśliła istotny aspekt ekologiczny związany 

ze spadkiem emisyjności za sprawą budowy stacji paliw CNG/LNG. Powiedziała, że koszt budowy 

stacji nie jest stosunkowo wysoki biorąc pod uwagę udział samorządów w tym zadaniu.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski powiedział, że oszacowano koszty funkcjonowania 

stowarzyszenia i największe koszty w tym przypadku poniesie Miasto Grudziądz.  
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Wójt Gminy Rogóźno p. Krzysztof Polesiak stwierdził, że należy skupić się na utworzeniu 

stowarzyszenia i jak najszybciej podjąć działania związane z jego utworzeniem. Zaproponował także, 

aby ustalić termin kolejnego spotkania, poświęconego właśnie temu zagadnieniu.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że decyzja odnośnie współpracy należy do poszczególnych 

samorządów. Dodał, że na chwilę obecną Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński p. Krzysztof 

Chodubski zgłosił swoje oczekiwania odnośnie rozszerzenia transportu publicznego na terenie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński. Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że w przypadku podjęcia również 

takiej decyzji przez pozostałych partnerów, należy podjąć działania w kierunku utworzenia związku, 

który może realizować linie transportu na terenie poszczególnych gmin.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski powiedział, że nawiązanie współpracy wiąże się  

z korzyścią dla wszystkich gmin, które przystąpią do stowarzyszenia lub związku, ponieważ daje  

to możliwość pozyskania środków z różnych źródeł.     

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie takiej strategii, 

która by w największym stopniu spełniała potrzeby wszystkich partnerów.  

Zastępca Wójta Gminy Dragacz p. Anna Ośko powiedziała, że nasuwają się wątpliwości odnośnie 

przystąpienia Gminy Dragacz do przedstawionych form współpracy, biorąc pod uwagę kwestie 

finansowe. Dodała również, że Gmina Dragacz wspólnie z Gminą Nowe oraz Gminą Warlubie 

organizuje publiczny transport zbiorowy skierowany głównie do młodzieży dojeżdżającej do szkół 

średnich zlokalizowanych na terenie Miasta Grudziądz. W związku z powyższym zapytała,  

czy ewentualne przystąpienie do związku lub stowarzyszenia pozwoli na utworzenie transportu 

zapewniającego realizację bieżących połączeń.  

Radny Sejmiku Województwa p. Michał Czepek powiedział, że samorząd, który nie przystąpi  

do współpracy będzie realizował własną politykę terytorialną. Wyjaśnił, że łączna kwota w wysokości 

25 mln złotych została przeznaczona na realizację zadań w ramach ZIT dla Powiatu Grudziądzkiego  

oraz Gminy Dragacz. Radny Sejmiku Województwa p. Michał Czepek dodał, że kwota 25 mln złotych 

zostanie zaktualizowana o dodatkowe środki.  

Starosta p. Adam Olejnik poprosił Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

o odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości zgłaszane przez poszczególnych partnerów.  

Wyjaśnił, że zanim Władze Samorządów podejmą decyzje odnośnie nawiązania formy współpracy 

muszą mieć poczucie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców danej gminy.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski oznajmił, że powołanie stowarzyszenia pozwala  

na opracowanie wspólnej strategii w obszarach, które mogą wzmocnić Powiat Grudziądzki  
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oraz Miasto Grudziądz. Następnie zaproponował kolejne spotkanie w celu omówienia niniejszego 

zakresu. 

Ustalono termin kolejnego spotkania w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu na dzień 21 lutego br.  

o godzinie 10:00. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował wszystkim za dyskusję, po czym ogłosił 5 - minutową przerwę 

w obradach. Podczas przerwy posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Prezydent Grudziądza p. Maciej 

Glamowski, Radni Sejmiku Województwa p. Michał Czepek i p. Robert Malinowski, Zastępca Wójta 

Gminy Dragacz p. Anna Ośko oraz Skarbnik Miasta Grudziądz p. Tomasz Szczechowski.  

Załącznik nr 1. Obszary tematyczne wspierane ze środków FEdKP 2021 – 2027 i przypisana do nich 

alokacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego wznowiono po przerwie. 

Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia dot. projektu Planu 

rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. Dodał, że przygotowany 

przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego projekt uwzględnia diagnozę 

dotyczącą stanu dróg oraz możliwości finansowe Powiatu Grudziądzkiego. Następnie Starosta  

p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego  

o przedstawienie projektu Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 

2027. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że sporządzony projekt zawiera 

zebrane w pigułce wszystkie najważniejsze informacje, dane oraz najbliższe plany w kwestii dróg 

powiatowych. Następnie przedstawił projekt Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w tej chwili nie ma możliwości, aby ustalić kolejność działań 

na następne lata z uwagi na dynamikę w kwestii rozpatrywanych wniosków na pozyskanie środków 

zewnętrznych. Następnie zapytał, czy ktoś z zebranych osób chciałby zgłosić pytania lub uwagi  

do przedstawionego projektu, w związku z czym: 

1. Wójt Gminy Gruta p. Waldemar Kurkowski zwrócił uwagę na wykonywane łączenia dróg,  

które są przebudowywane lub remontowane w kilku etapach. Wyjaśnił, że powstałe łączenia tworzą 

uciążliwe uskoki, jako przykład podając wykonane łączenie na drodze powiatowej w miejscowości 

Salno. Wójt Gminy Gruta p. Waldemar Kurkowski zapytał, czy istnieje możliwość dokonania zapisu  

w specyfikacji przetargowej odnośnie zobowiązania wykonawcy do wykonania gładkiego połączenia 

odcinków, pod rygorem nieodebrania drogi.  
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przyznał, że również dostrzegł wykonane 

połączenie na drodze powiatowej w miejscowości Salno. Dodał, że w pozostałych postępowaniach 

przetargowych dodano, aby wykonawca doliczył wykonanie 10 – metrowego odcinka wcinki  

do istniejącej nawierzchni. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował,  

że wykonane gładkie połączenia odcinków można zaobserwować na wykonanych pod koniec 2021 

roku nakładkach asfaltowych.  

2. Wójt Gminy Gruta p. Waldemar Kurkowski przekazał prośbę mieszkańców Boguszewa odnośnie 

poprawy stanu pobocza przy dworcu PKP w tejże miejscowości.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz poinformował, że również pilotował w tej sprawie. 

Dodał, że uzyskał informację, iż sprawa ta zostanie zrealizowana w bieżącym roku.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński potwierdził, że ww. kwestia zostanie 

poddana realizacji w 2022 roku.  

3. Wójt Gminy Rogóźno p. Krzysztof Polesiak powiedział, że w przypadku znalezienia formuły 

współpracy dotyczącej rozróżnienia wydatków majątkowych, a wydatków bieżących  

z zastosowaniem odpowiednich zapisów budżetowych, współpraca byłaby w szerszym zakresie.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że powiat grudziądzki wykorzystuje środki bieżące, jako wkład 

własny podczas wnioskowania o środki unijne.  

4. Wójt Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz oznajmił, że w Powiecie Świeckim ustalono zasady, 

co do partycypacji w kosztach utrzymania dróg powiatowych. Następnie zapytał, czy istnieje 

możliwość zastosowania podobnego rozwiązania na terenie powiatu grudziądzkiego, tak aby każda  

z Gmin wspierała finansowo utrzymanie dróg powiatowych na jej terenie. 

Dodał, że oprócz Gminy Grudziądz, także Gmina Rogóźno przekazuje środki na wspomniany cel.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński także przekazało środki 

na remont dróg powiatowych, natomiast Gmina Gruta podejmie stosowne uchwały w niniejszym 

zakresie.  

Wójt Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz zapytał, czy są ustalone zasady, co do partycypacji 

poszczególnych Samorządów. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że także rozważał zaproponowanie przedstawionego pomysłu 

przez Wójta Gminy Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza, jednak miał nadzieję, że przedstawiciele 

Władz Samorządów Powiatu Grudziądzkiego sami dostrzegą ten problem, co właśnie nastąpiło.  

Wójt Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz zaproponował, aby na kolejnym spotkaniu przedstawić 

kilka zasad współpracy na przykładach zaczerpniętych z sąsiednich powiatów.  
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Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że ww. przykłady można przedstawić, lecz jego zdaniem, warto 

wypracować własny model partycypacji kosztów.   

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski oznajmił, że Miasto i Gmina 

Radzyń Chełmiński już 6 lat temu przekazywała środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych, 

po czym poparł zaproponowany pomysł Wójta Gminy Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza. Burmistrz 

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski podkreślił, że wszystkie Samorządy 

Powiatu Grudziądzkiego powinny partycypować w kosztach na rzecz utrzymania dróg powiatowych, 

jednak każda z Gmin powinna przeznaczyć środki według swoich możliwości finansowych.  

Projekt Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 stanowi 

załącznik nr 16 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 poinformował, że w związku z rozpoczęciem budowy Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie, należy podjąć decyzję odnośnie zagospodarowania obiektu 

w Białochowie. Następnie zaproponował trzy warianty przeznaczenia budynku, mianowicie: 

- powiatowy ośrodek wsparcia o charakterze środowiskowego domu samopomocy z funkcją 

całodobową dla osób niepełnosprawnych sprzężonych, 

- centrum opiekuńczo – mieszkaniowe, 

- zakład aktywności zawodowej, który byłby kontynuacją działań w zakresie warsztatów terapii 

zajęciowej.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że każda z przedstawionych propozycji wymaga pozyskania 

środków finansowych, jednak na tym etapie najistotniejsze jest zdobycie konkretnych danych i opinii, 

które z zaproponowanych działań budzi największe zainteresowanie wśród mieszkańców.  

Dodał, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudziądzu p. Jarosław Poznański 

poinformował o liczbie do 15 osób zainteresowanych powiatowym ośrodkiem wsparcia o charakterze 

środowiskowego domu samopomocy, gdzie minimalna liczba pensjonariuszy wynosi 30.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w przypadku utworzenia zakładu aktywności zawodowej 

podopiecznymi byliby uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grucie i w Łasinie, w związku  

z czym, na tym etapie można już przewidzieć liczbę podopiecznych. Następnie powiedział, że Zakład 

Aktywności Zawodowej w Brodnicy mógłby stanowić kierunek działań podczas podjęcia decyzji  

o utworzeniu podobnego zakładu na terenie powiatu grudziądzkiego.  
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2. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, iż uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniono 

termin składania wniosków o przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Grudziądzkiego”. Wyjaśnił, iż wnioski należy składać w terminie do 30 września danego roku. 

3. Starosta p. Adam Olejnik poprosił, aby racjonalnie przeanalizować kwestie związane z publicznym 

transportem zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Zwrócił uwagę na ewentualne wizje 

rozwojowe poszczególnych linii, które wymagają odpowiedniego czasu na sporządzenie stosownych 

dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania.    

4. Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy jest potrzeba zorganizowania wcześniejszego spotkania przed 

terminem ustalonym z Prezydentem Grudziądza p. Maciejem Glamowskim.  

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin p. Rafał Kobylski zaproponował, aby zorganizować spotkanie  

14 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.  

Wójt Gminy Rogóźno p. Krzysztof Polesiak oznajmił, że jest zawiedzony z powodu nieotrzymania 

zarysu utworzenia stowarzyszenia, o którym wspominał Starosta p. Adam Olejnik wraz z Prezydentem 

Grudziądza p. Maciejem Glamowskim. Oznajmił, że w przypadku utworzenia stowarzyszenia,  

ma pewne wątpliwości, co do dystrybucji środków z Funduszy Europejskich. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, iż chciałby, aby Powiat Grudziądzki, Gmina Dragacz  

oraz Miasto Grudziądz obejmowały w całości działania z zakresu ZIT oraz OPPT. Dodał, że wywiązał 

się z zadania poleconego mu podczas ostatniego spotkania odnośnie znalezienia propozycji wspólnego 

wątku przewodniego. Starosta p. Adam Olejnik podsumował, iż skupił się na działaniach 

prowadzących do zakupu autobusów zasilanych CNG oraz LNG, a także na wybudowaniu docelowo 

2 stacji CNG i LNG.  

Ostatecznie ustalono kolejny termin spotkania przypadający na dzień 15 lutego na godz. 13:00  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. 

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

wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 109 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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