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Protokół Nr 117/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

     odbytego w dniu 27 kwietnia 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. Dorota Kaczerowska          - Sekretarz Powiatu  

8. Rafał Zieliński                    - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

9. Hanna Lotarska                        - Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 109 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych 

konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

5. Zatwierdzenie łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku 

zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek 

budżetowych i informacji dodatkowej, zawierającej łączne dane samorządowych jednostek 

budżetowych wraz z załącznikami. 

6. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

7. 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. 
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Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

Następnie Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół 

z 109 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, 

Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hannę Lotarską o przedstawienie projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów 

ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 

2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. Wyjaśniła, że na wykonanie zadań w zakresie Kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 2 oferty, gdzie na realizację ww. zadań 

w budżecie powiatu na rok 2022 przeznaczono kwotę w wysokości 12.000,00 zł. 

Poinformowała, że na wykonanie zadań w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

złożono 7 ofert, przy czym na realizację ww. zadań w budżecie powiatu na rok 2022 zarezerwowano 

środki w wysokości 21.000,00 zł. Następnie Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego p. Hanna Lotarska przestawiła, w imieniu Komisji konkursowej, propozycje wysokości 

dotacji na realizację zadań, a mianowicie: 

1. Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 

2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

publicznego 

Całkowity 

koszt zadania   

w zł 

Wnioskowana  

kwota dotacji  

w zł 

Kwota przyznanej 

dotacji z budżetu 

powiatu w zł 

1. Centrum 

Rehabilitacji im. ks. 

Biskupa Jana 

Chrapka,  

XXIV Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Artystycznej 

Niepełnosprawnych 

OPTAN 2022 

86.751,00 zł 7.000,00 zł 5.000,00 zł 
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ul. Piłsudskiego 14, 

86 – 300  Grudziądz 

2. Fundacja 

Nowoczesny Konin, 

ul. Ks. J. 

Popiełuszki 2,  

62 – 500  Konin 

Zabytkowo i klockowo! 1.700,00 zł 1.530,00 zł 1.000,00 zł 

 

2. Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 

2022 z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

publicznego 

Całkowity 

koszt zadania   

w zł 

Wnioskowana  

kwota dotacji  

w zł 

Kwota przyznanej 

dotacji z budżetu 

powiatu w zł 

1. Autonomiczna 

Ludowa Kolarska 

Sekcja ,,STAL”, 

ul. Sportowców 1-3, 

86 – 300 Grudziądz 

Wyścig Kolarski Szlakiem 

Uczniowskich Klubów 

Sportowych Powiatu 

Grudziądzkiego 

16.500,00 zł 12.000,00 zł 5.000,00 zł 

2. Autonomiczna 

Ludowa Kolarska 

Sekcja ,,STAL”, 

ul. Sportowców 1-3, 

86 – 300 Grudziądz 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Grudziądzkiego w kolarstwie 

MTB 

8.400,00 zł 6.000,00 zł 3.000,00 zł 

3. 

 

Fundacja Ochrona 

Zdrowia 

i Rehabilitacja 

Niepełnosprawnych 

w Łasinie, 

ul. Dworcowa 2, 

86 – 320  Łasin 

Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych 

15.725,00 zł 3.000,00 zł 1.500,00 zł 

4. Centrum 

Rehabilitacji im. ks. 

Biskupa Jana 

Chrapka, 

ul. Piłsudskiego 14, 

86 – 300 Grudziądz 

XXIX Ogólnopolskie 

Zawody Sportowe w tenisie 

stołowym, podnoszeniu 

ciężarów, strzelectwie 

sportowym i bocci w ramach 

obchodów „ŚDPON” 

31.000,00 zł 6.000,00 zł 5.000,00 zł 

5. Liga Obrony Kraju, 

ul. Chocimska 14, 

00 – 791 Warszawa 

XXIX Mistrzostwa Pomorza 

i Kujaw oraz Mistrzostwa 

Powiatu Grudziądzkiego 

dzieci i młodzieży szkolnej  

5.250,00 zł 1.500,00 zł 1.500,00 zł 
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w biegach na orientację 

sportową 

6. Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Orion” 

Gmina Grudziądz, 

ul. Wybickiego 38, 

86 – 300 Grudziądz 

X Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski MTB o Puchar 

Przewodniczącego Rady 

Powiatu 

6.000,00 zł 4.000,00 zł 2.500,00 zł 

7. Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Orion” 

Gmina Grudziądz, 

ul. Wybickiego 38, 

86 – 300 Grudziądz 

XIII Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski o Puchar Starosty 

Powiatu Grudziądzkiego 

8.000,00 zł 6.000,00 zł 2.500,00 zł 

 

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, jakie działania będą realizowane w ramach zadania 

publicznego pn. „Zabytkowo i klockowo!”. 

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

że realizowane zadanie polega na wypożyczaniu klocków lego dzieciom, które za pomocą klocków 

budują obiekty sakralne, znajdujące się na terenie danej gminy. Dodała, że w 2022 roku zadanie 

skierowane jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie gminy 

Gruta, gminy Łasin oraz Radzynia Chełmińskiego. Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska poinformowała, że w 2021 roku również złożono ofertę 

na wykonanie zadania publicznego pn. „Zabytkowo i klockowo!”, jednak z uwagi na reżim sanitarny 

zadanie zostało zrealizowane w formie online.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz oznajmił, że nie spotkał się z realizacją ww. zadania 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gruta.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, kto może wziąć udział w Mistrzostwach Pomorza i Kujaw 

oraz w Mistrzostwach Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej w biegach na orientację 

sportową. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że oferta wzięcia udziału w Mistrzostwach 

Pomorza i Kujaw oraz w Mistrzostwach Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej w biegach 

na orientację sportową, nie trafiła w ciągu ostatnich lat do szkół na terenie powiatu grudziądzkiego.  
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował, aby sprawdzić, czy w ww. Mistrzostwach bierze 

udział młodzież z powiatu grudziądzkiego. Dodał, że Mistrzostwa Pomorza i Kujaw oraz Mistrzostwa 

Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej w biegach na orientację sportową odbywały się 

także w Lesie Rudnickim.  

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

że miejscem realizacji ww. zadania będą lasy nad Wisłą, Osiedle Strzemięcin, Osiedle Rządz, 

Osiedle Wyzwolenia oraz Park Miejski w Grudziądzu. Dodała, iż oferent wyjaśnia, że odbiorcą zadania 

będzie młodzież, zawodnicy w wieku od 7 do 18 lat, uczniowie szkół oraz starsi z terenu powiatu 

grudziądzkiego, a także zawodnicy z Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych 

i Stowarzyszeń z terenu całego kraju.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że oczekuje od Komisji konkursowej sprawdzenia, czy w ramach 

złożonych ofert będą realizowane potrzeby powiatu. Zasugerował, aby zwiększyć zaproponowaną 

kwotę na realizację zadania publicznego pn. „Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” o 500,00 zł 

oraz zmniejszyć kwotę dotacji z zadania pn. „XXIX Mistrzostwa Pomorza i Kujaw oraz Mistrzostwa 

Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej w biegach na orientację sportową” o kwotę 

500,00 zł. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby złożyć zapytanie do oferenta, który organizuje 

„XXIX Mistrzostwa Pomorza i Kujaw oraz Mistrzostw Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży 

szkolnej w biegach na orientację sportową” o podanie liczby uczestników z terenu powiatu 

grudziądzkiego. Zasugerował także, aby w umowie z oferentami zawrzeć oczekiwania związane 

z prezentacją wizerunku powiatu grudziądzkiego.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że w ubiegłym tygodniu uczestniczył w spotkaniu 

Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis”, podczas którego podjęto decyzję odnośnie 

organizacji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich. Dodał, że odbędą się kolejne spotkania w kwestii 

ustalenia spraw technicznych związanych z organizacją festiwalu, po czym poprosił Członków Zarządu 

o podsunięcie swoich propozycji w kwestii np. oceniania potraw, rodzaju potraw, terminu 

zorganizowania imprezy. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poinformował, że Festiwal Kół 

Gospodyń Wiejskich odbędzie się pod patronatem Starosty Grudziądzkiego, przy współpracy Lokalnej 

Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis” oraz Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego „Delfin” 

i będzie skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu grudziądzkiego. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na zaproponowane przez 

niego zmiany odnośnie zwiększenia kwoty o 500,00 zł na realizację zadania publicznego 

pn. „Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” oraz zmniejszenia kwoty dotacji z zadania pn. „XXIX 

Mistrzostwa Pomorza i Kujaw oraz Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego dzieci i młodzieży szkolnej 

w biegach na orientację sportową” o kwotę 500,00 zł. 



 
 

6 
 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowane przez Starostę p. Adama Olejnika 

zmiany w przedłożonych przez Komisję konkursową wysokościach dotacji na realizację zadań 

samorządu powiatowego w roku 2022.  

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 rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Uchwała Nr 117/137//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

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

o przedstawienie łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków 

i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych 

i informacji dodatkowej, zawierającej łączne dane samorządowych jednostek budżetowych 

wraz z załącznikami. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła łączny bilans samorządowych jednostek 

budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian 

w funduszach jednostek budżetowych i informację dodatkową, zawierającą łączne dane 

samorządowych jednostek budżetowych wraz z załącznikami. 

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

do przedstawionego łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, łącznego rachunku 

zysków i strat jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek 

budżetowych i informacji dodatkowej, zawierającej łączne dane samorządowych jednostek 

budżetowych wraz z załącznikami. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli łączny bilans samorządowych jednostek 

budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian 

w funduszach jednostek budżetowych i informację dodatkową, zawierającą łączne dane 

samorządowych jednostek budżetowych wraz z załącznikami. 
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Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek 

budżetowych, łączne zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych i informacja dodatkowa, 

zawierająca łączne dane samorządowych jednostek budżetowych wraz z załącznikami stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

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

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

1. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, jak przebiegają prace związane z przebudową 

mostu na rzece Osa.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że trwają prace rozbiórkowe. 

Dodał, że wykonawca złożył optymalizację projektu w niektórych kwestiach, jednak nie ma ona wpływu 

na płatność. Poinformował także, iż 29 kwietnia br. znane będą wyniki zamówień publicznych 

na realizację zadań pn.: „Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami” 

oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre - Kłódka”. 

2. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, na jakim etapie są prace związane z przebudową 

dróg powiatowych polegające na budowie i przebudowie przejść dla pieszych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że trwają prace brukarskie 

w miejscowości Łasin, gdzie na przełomie maja i czerwca nastąpi instalowanie urządzeń oświetlenia 

drogowego.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, kiedy nastąpi przebudowa drogi powiatowej 

w miejscowości Plemięta polegającą na budowie przejścia dla pieszych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że wykonawca ustala harmonogram 

wykonywania zadania w taki sposób, aby logistycznie przemieszczać sprzęt potrzebny do wykonania 

zadania. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 117 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska   


