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Protokół Nr 116/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

     odbytego w dniu 12 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. Marzena Dembek               - Przewodnicząca Rady 

7. Grażyna Kalita                   - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska          - Sekretarz Powiatu  

9. Rafał Zieliński                    - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

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

11. Edward Wiatrowski          - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z 114 i 115 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

budżetowych na rok 2022. 

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

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia darowizny rzeczowej. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji konkursowej 

w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Grudziądzkiego. 
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9. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd 

na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie – jednostki 

organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego. 

10. Projekt uchwały Zarządu  Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opinii o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości 

Biały Bór, gmina Grudziądz wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi (nr 1395C 

oraz nr 1396C)”. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

12. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

13. 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 12 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 protokołów i jednogłośnie przyjęli 

protokoły z 114 i 115 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu dotyczącego projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022. 

Wyjaśnił, że zmiany te dotyczą podwyżek płac dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek 

podległych oraz wyników poprzetargowych. Dodał, że w budżecie Powiatu Grudziądzkiego 

zaplanowano kwotę 262 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników, 

co spowodowałoby podwyżkę płac o około 4%. Starosta p. Adam Olejnik powiedział także, iż nastąpiła 

potrzeba zwiększenia tejże kwoty, w związku z czym dokonano zmian w budżecie, gdzie ostatecznie 

zarezerwowano kwotę w wysokości 375 tys. zł. Dodał, że zwiększenie kwoty powoduje podwyżkę płac 

wszystkich pracowników średnio o 9%. Starosta p. Adam Olejnik doprecyzował, iż przedmiotowe 

podwyżki płac nie dotyczą Starosty, Wicestarosty, Skarbnika oraz Sekretarza Powiatu, ponieważ 

kwestia płac tych osób została uregulowana podczas regulacji wynagrodzenia Starosty. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że w przypadku zwiększenia płac o wyższą kwotę, 

konieczna byłaby rezygnacja z niektórych zadań. Następnie Starosta p. Adam Olejnik zapowiedział, 

że zmiany zawarte w projekcie uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 
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uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok wiążą się z procedurą przetargową na drogę 

powiatową nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Dodał, że konieczne będzie podjęcie 

decyzji, co do zakończenia procedury przetargowej poprzez unieważnienie przetargu lub przyjęcie jego 

wyniku i szukaniu środków finansowych na pokrycie różnicy w wysokości ok. 1 mln zł, 

co do zarezerwowanej kwoty. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił również, że w związku z procedurą 

przetargową na przebudowę drogi powiatowej w Dąbrówce Królewskiej, należy mieć świadomość, 

że nastąpią kolejne zmiany w budżecie. 

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 przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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. 

Uchwała Nr 116/132//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

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

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

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają wątpliwości, co do propozycji 

uruchomienia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo 

Szlacheckie – Ruda. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na uruchomienie zadania związanego z przebudową 

drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do niniejszego 

projektu uchwały, w związku z czym: 

1. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy całkowicie zrezygnowano z zadania 

dotyczącego drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że wynik przetargu na zadanie związane z przebudową drogi 

powiatowej nr 1353C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda przewyższył zarezerwowaną kwotę 

o ok. 1 mln zł. Dodał, że w związku z podjętą decyzją o przyjęciu wyników ww. przetargu konieczne 

jest dokonanie zmian w budżecie. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w związku z nieotrzymaniem 

dotacji na zadanie inwestycyjne związane z przebudową z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C 

Białochowo – Szembruczek, wydaje się racjonalne przesunięcie tych środków. Wyjaśnił, że konieczne 

będzie także dokonanie zmian w projekcie technicznym na drogę powiatową nr 1353C Białochowo – 

Szembruczek, które pozwolą na realizację remontu w ramach uproszczonego zadania. Dodał, że drugą 

możliwością, co do pozyskania brakujących środków jest kredyt, jednak jest to ryzykowny krok z uwagi 

na nieprzewidywalne odsetki. Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że należy wziąć pod uwagę również 

ryzyko związane ze zwiększeniem wynagrodzeń wykonawców realizujących zadania pn. „Budowa 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie” oraz „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi 

powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo”. 

2. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wyraził swoje zdziwienie odnośnie kwoty w wysokości 

5.000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 1410C Świecie nad Osą – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą”. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że zadania związane z utworzeniem 

dokumentacji projektowych na budowę chodników w Świeciu nad Osą oraz w Małym Rudniku, 

wynikają z deklaracji samorządów odnośnie partycypacji w kosztach związanych z budową ww. 

chodników. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że w celu zachęcenia 

samorządów lokalnych do partycypacji w kosztach, warto realizować także mniejsze zadania.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że należy mieć na uwadze, aby kwota 

partycypacji w kosztach przez samorządy lokalne wynosiła minimum połowę kosztów danego zadania.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że miejsca budowy chodników w Świeciu nad Osą oraz w Małym 

Rudniku są uzasadnione. Zwrócił także uwagę, aby kwota przeznaczona ze środków Powiatu 

Grudziądzkiego na realizację ww. zadań nie była zbyt wysoka, po czym zaproponował 50 % wkładu 

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 
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3. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o budowę chodnika w miejscowości Wielki Wełcz. 

Podkreślił, że budowa została rozpoczęta, po czym zawieszono dalsze prace. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, iż w pierwszej kolejności 

są realizowane zadania z udziałem finansowym samorządów lokalnych.  

4. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy poczyniono kroki w sprawie wycinki drzew 

wzdłuż drogi powiatowej relacji Boguszewo – Gołębiewko. Dodał, że wycinka drzew jest sprawą pilną 

ze względu na zaplanowany remont drogi.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, iż w dniu wczorajszym 

tj. 11 kwietnia, rozpoczęła się wycinka około 134 drzew na terenie powiatu. Dodał, że Powiatowy 

Zarząd Dróg wystąpi do samorządów z wnioskiem o wycinkę kolejnych drzew. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że wycinka drzew wzdłuż drogi 

powiatowej relacji Boguszewo – Gołębiewko nie zostanie wykonana przed remontem drogi. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz podkreślił, że sprawę wycinki drzew wzdłuż drogi 

powiatowej relacji Boguszewo – Gołębiewko zgłaszał kilka miesięcy temu. Dodał, iż Przewodniczący 

Rady Gminy Gruta także interweniował w tej sprawie.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że większość z drzew rosnących 

wzdłuż ww. drogi jest zdrowych, w związku z tym nie kwalifikują się do wycinki. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się z prośbą do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego o złożenie wniosku w sprawie wycinki drzew wzdłuż drogi powiatowej relacji Boguszewo 

– Gołębiewko.  

5. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poddał w wątpliwość zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dotacji 

celowej w Rozdziale 851 Ochrona zdrowia.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że decyzja o zwiększeniu ww. kwoty jest wynikiem dyskusji, 

która miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Rady Powiatu.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że popiera decyzję o zwiększeniu kwoty dotacji, 

która zostanie przekazana Szpitalowi SP ZOZ w Łasinie. Dodał, że dotacja ta zostanie przeznaczona 

na zakup łóżek szpitalnych.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że Państwowa Straż Pożarna w Grudziądzu zwróciła się 

z prośbą o dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł do zakupu samochodu strażackiego, 

jednak przyznana kwota wynosi 15.000,00 zł. Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio pozytywnie 
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ocenił pracę Dyrektora Szpitala SP ZOZ w Łasinie, po czym dodał, iż jego zdaniem należałoby pozostać 

przy zaplanowanej kwocie w wysokości 22.000,00 zł w Rozdziale 851 Ochrona zdrowia, z uwagi 

na inne zobowiązania finansowe.  

6. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, jaka jest różnica pomiędzy odsetkami w związku 

ze wzrostem oprocentowania lokat, a odsetkami od kredytu.   

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, iż w następnym projekcie uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 

rok zostanie przedstawiona konieczność podwyższenia kwot ze względu na odsetki od kredytu. 

Poinformował także, że zostaną podjęte działania zmierzające do wygenerowania środków finansowych 

na remonty dróg powiatowych. Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że w związku z powyższym zajdzie 

potrzeba dokonania zmian w zadaniu dotyczącym drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo 

oraz w dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – 

Mniszek. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

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

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia 

darowizny rzeczowej. Wyjaśniła, że przyjęto darowiznę od firmy Wytwórnia Opakowań Blaszanych 

„BECZKOPOL” Spółka z o.o. z siedzibą w Łasinie w postaci 5 rolek folii stretch oraz 20 szt. palet 

EURO. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska dodała, że otrzymana darowizna posłużyła 

na przygotowanie do wysyłki pomocy humanitarnej dla Ukrainy zebranej na terenie powiatu 

grudziądzkiego.  

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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 przyjęcia darowizny rzeczowej. 
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Uchwała Nr 116/133//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

przyjęcia darowizny rzeczowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji 

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

Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 

z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. Wyjaśniła, że Komisja konkursowa będzie opiniowała 

złożone oferty, po czym przedstawi Zarządowi Powiatu propozycje wyboru ofert.  

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

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

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy w 2021 roku zostały zrealizowane wszystkie 

wybrane oferty na realizację zadań samorządu powiatowego.  

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

poinformowała, że dwie oferty nie zostały zrealizowane w 2021 roku.  

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 powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 

z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. 

Uchwała Nr 116/134//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu „Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego’’ stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego.  

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

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 
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przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego. 

Oznajmił, iż ww. nieruchomość położona jest na terenie gminy Grudziądz, obręb Lisie Kąty.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że po posiedzeniu Zarządu Powiatu 

złoży stosowny wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację odcinka 400 m. Oznajmił także, iż z uwagi na koszty pominął w zamówieniu publicznym 

wykonanie odcinka próbnego.    

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego. 

Uchwała Nr 116/135//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych w Wydrznie – jednostki organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego. 

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

decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie – jednostki organizacyjnej Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli decyzję Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych w Wydrznie – jednostki organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego. 

Decyzja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. o oddaniu nieruchomości w trwały 

zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie – jednostki 

organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie opinii o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg 

gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz wraz z przebudową 

skrzyżowań z drogami powiatowymi (nr 1395C oraz nr 1396C)”. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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 opinii o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg 

gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz wraz z przebudową 

skrzyżowań z drogami powiatowymi (nr 1395C oraz nr 1396C)”. 

Uchwała Nr 116/136//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie 

opinii o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C 

i 040487C w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz wraz z przebudową skrzyżowań z drogami 

powiatowymi (nr 1395C oraz nr 1396C)” stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby ze względu na inne zobowiązania służbowe 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego, poruszyć kwestie związane z drogami 

powiatowymi, w związku z czym: 

1. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, jakie zostaną podjęte działania w kwestii 

zgłaszanych ubytków w drodze powiatowej w miejscowości Nowa Wieś.   

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że jego zdaniem, stan powierzchni 

drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś jest w dobrym stanie.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

p. Rafałowi Zielińskiemu spotkanie w dniu 13 kwietnia br. w miejscowości Nowa Wieś, w miejscu 

występujących ubytków w nawierzchni drogi powiatowej.  

2. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy istnieje możliwość dokonania zmiany 

dokumentacji projektowej z przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka - Piaski 

na remont tejże drogi. Dodał, że przebudowa drogi na kwotę 6 mln zł nie jest możliwa do zrealizowania 

w ramach budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że jest szansa pozyskania środków na realizację ww. zadania 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  
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Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, że remont drogi jest możliwy do zrealizowania 

i daje realną szansę na poprawę stanu technicznego drogi. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio wyraził swoją obawę, co do remontu ww. drogi. 

Oznajmił, że Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe mające siedzibę w miejscowości Kobylanka 

porusza się także po przedmiotowej drodze dość ciężkim sprzętem drogowym, co zdecydowanie może 

wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego wyremontowanej drogi. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio 

powiedział, że jego zdaniem, warto wnioskować o środki na przebudowę drogi powiatowej 

w miejscowości Kobylanka w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dodał, że zmiana 

dokumentacji projektowej wiąże się także z dodatkowymi kosztami. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że droga powiatowa 

w miejscowości Kobylanka jest mocno obciążona, a poprawa stanu jej nawierzchni z pewnością wpłynie 

na wzrost natężenia ruchu. Dodał, że w jego ocenie, remont tejże drogi jest nieuzasadniony. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że warto wykorzystać szansę na pozyskanie środków na 

przebudowę drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka - Piaski w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład.  

3. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, iż firma Dino wystąpiła 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu z wnioskiem o zawarcie umowy drogowej zgodnie 

z art. 16 ustawy o drogach publicznych. Wyjaśnił, że firma zamierza rozpocząć budowę sklepu 

w miejscowości Nicwałd i w zamian za opłatę za zajęcie pasa drogowego proponuje budowę chodnika 

o długości ok. 8 m2. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, jaka jest opłata za zajęcie pasa drogowego. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że opłata za zajęcie pasa 

drogowego jest znacznie korzystniejsza dla Powiatu niż budowa chodnika o długości ok. 8 m2. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że nie zachodzi konieczność narzucenia na inwestora obowiązku 

budowy lub przebudowy drogi, w związku z czym przywołany przez firmę Dino art. 16 ustawy 

o drogach publicznych jest nieadekwatny do sytuacji.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kto wydaje zezwolenia na budowę sklepów typu Dino. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że pozwolenie na budowę wydaje właściwy Starosta 

na podstawie warunków zabudowy lub w ramach planu miejscowego, które inwestor uzyskał od danej 

Gminy. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że markety spowodowały upadek lokalnego handlu 

w miastach, po czym zaczęły wchodzić na tereny gmin niszcząc w dalszym ciągu lokalny handel.  

4. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że Zarząd Powiatu musi podjąć decyzję w sprawie rozstrzygnięcia 

przetargu na remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo oraz w sprawie remontów 

cząstkowych dróg powiatowych. Poinformował, że w przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu wyników 

przetargu, należy dodatkowo zabezpieczyć kwotę w wysokości 440.000,00 zł na realizację ww. zadań. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że w związku z powyższym, Kierownik Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Rafał Zieliński zawnioskował o zabezpieczenie brakującej kwoty w ramach środków 

zarezerwowanych w budżecie Powiatu. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że w przeciwnym wypadku 

konieczne będzie unieważnienie przetargu.   

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że w ramach remontów 

cząstkowych ogłoszono 5 zadań, jednak w ramach postępowania przetargowego wyłoniono 

wykonawców na realizację 4 zadań, a mianowicie: 

- teren Gminy Grudziądz – kwota szacunkowa: 143.000,00 zł, wartość najkorzystniejszej oferty: 

162.000,00 zł, 

- teren Gminy Łasin - kwota szacunkowa: 160.000,00 zł, wartość najkorzystniejszej oferty: 

192.000,00 zł, 

- teren Gminy Radzyń Chełmiński oraz teren Gminy Rogóźno - kwota szacunkowa: 143.000,00 zł, 

wartość najkorzystniejszej oferty: 173.000,00 zł, 

- remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco - kwota szacunkowa: 400.000,00 zł, 

wartość najkorzystniejszej oferty: 418.000,00 zł. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że nie wpłynęła żadna oferta 

na wykonanie remontów cząstkowych na terenie Gminy Świecie nad Osą oraz na terenie Gminy Gruta,  

w związku z powyższym konieczne będzie ponowne ogłoszenie przetargu. Dodał, że łączna kwota, 

którą należy dodatkowo przeznaczyć na realizację 4 zadań wynosi ok. 100.000,00 zł.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy jest możliwość powtórzenia tylko tych zadań, 

których najkorzystniejsze oferty są wyższe od szacunkowych kwot o minimum 30.000,00 zł.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że istnieje możliwość 

ponownego ogłoszenia przetargów, jednak będzie to związane z późniejszym rozpoczęciem remontów. 

Dodał, iż w jego ocenie, w przypadku ponownego ogłoszenia przetargów, najkorzystniejsze oferty 

nie będą mniejsze od obecnie najkorzystniejszych kwot.   



 
 

12 
 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby przychylić się do wniosku Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na remont drogi 

powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo oraz na remonty cząstkowe dróg powiatowych. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu 

jednogłośnie wyrazili zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków na remont drogi powiatowej 

nr 1413C Boguszewo – Czeczewo oraz na remonty cząstkowe dróg powiatowych. 

5. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Wójt Gminy 

Gruta oraz Wójt Gminy Grudziądz na przestrzeni kilku lat podejmowali działania ws. wybudowania 

chodnika lub ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534. Poinformował, że w wyniku 

podjętych działań powstała propozycja wydzielenia pasa dla ruchu rowerowego z wykorzystaniem drogi 

powiatowej nr 1400C Stary Folwark – Okonin. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, iż Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego poniósłby koszt ww. zadania w wysokości 

85%, natomiast Gmina Grudziądz, Gmina Gruta oraz Powiat Grudziądzki pozostałe 15%. 

Wyjaśnił, iż w przypadku decyzji ws. realizacji zadania, konieczne będzie podpisanie z Wójtami 

poszczególnych Gmin deklaracji odnośnie chęci współpracy. Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się 

do Członka Zarządu p. Aleksandra Zadykowicza o podjęcie działań społecznych w celu uświadomienia 

mieszkańców, że powstanie ciąg rowerowy w pasie drogowym.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził pozytywne zdanie w kwestii wydzielenia pasa dla ruchu 

rowerowego z wykorzystaniem drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark – Okonin.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz również poparł zaproponowane rozwiązanie.  

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

w sprawie odwołania Członka Zarządu, po czym zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania 

lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie negatywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu oraz postanowili przekazać powyższy 

projekt pod obrady Rady Powiatu.  

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

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

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym: 
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1. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała o prośbach Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Świeciu nad Osą p. Grzegorza Gil odnośnie dofinansowania organizacji trzech wydarzeń 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą, a mianowicie:  

- XXV Jubileuszowego Konkursu Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, 

- turnieju piłki nożnej w Linowie,  

- XXIII Turnieju Rycerskiego w Świeciu nad Osą. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita dodała, iż Dyrektor p. Grzegorz Gil informuje, że Konkurs 

Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi oraz Turniej Rycerski przyciągają uczestników 

i widzów także spoza województwa kujawsko – pomorskiego, natomiast w turnieju piłki nożnej 

w Linowie bierze udział od kilku do kilkunastu drużyn amatorskich, nie tylko z powiatu grudziądzkiego. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, iż w 2019 r. Zarząd Powiatu przekazał 

dofinansowanie w wysokości: 1.300,00 zł na Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, 

500 zł na turniej piłki nożnej w Linowie oraz 1.300,00 zł na Turniej Rycerski.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy ww. wydarzenia są organizowane 

pod patronatem Starosty, czy Wójta Gminy.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wydarzenia, o których dofinansowanie wnioskował Dyrektor 

p. Grzegorz Gil, nie odbywają się pod patronatem Starosty Grudziądzkiego. Starosta p. Adam Olejnik 

dodał, że uczestniczył jako widz w Konkursie Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, 

gdzie organizator imprezy zadbał o wyeksponowanie emblematów sponsorów, a cała impreza odbyła 

się w profesjonalny sposób. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował dofinansowanie w wysokości: 

1.500,00 zł na Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, 500 zł na turniej piłki nożnej 

w Linowe oraz 1.500,00 zł na Turniej Rycerski. 

Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie w kwotach: 1.300,00 zł na Konkurs Zręczności Powożenia 

Zaprzęgami Parokonnymi, 1.300,00 zł na Turniej Rycerski oraz 500 zł na turniej piłki nożnej w Linowie. 

2. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że dobiega finalizacja spraw związanych z Zintegrowanymi 

Inwestycjami Terytorialnymi oraz z Obszarem Prowadzenia Polityki Terytorialnej. 

Wyjaśnił, że przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tj. Gmina – Miasto Grudziądz, Gmina 

Grudziądz, Gmina Rogóźno, Gmina Dragacz oraz Powiat Grudziądzki wyrazili chęć przystąpienia 

do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Grudziądza, natomiast do realizowania zadań w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej przystąpią: Gmina Gruta, Miasto i Gmina Łasin, Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, 

Gmina Świecie nad Osą oraz Powiat Grudziądzki. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w ramach 
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza został przygotowany projekt utworzenia 

stowarzyszenia.   

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 116 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   

 


