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Protokół Nr 119/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

     odbytego w dniu 25 maja 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. Edward Wiatrowski          - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

11. Marek Ziemer                   - Kierownik Wydziału Komunikacji 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 116 i 117 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Informacja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego do publicznej wiadomości. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaopiniowania inwestycji objętej 

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 

„Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń 

Chełmiński”. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przepisów porządkowych 

obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej, 

dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych. 
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9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

10. Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok. 

11. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

12. 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 25 maja 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 116 i 117 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

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

o przedstawienie informacji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego do publicznej wiadomości.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła informację Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

do publicznej wiadomości. Wyjaśniła, że konieczność podania przez Zarząd Powiatu przedmiotowej 

informacji wynika z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

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

do przedstawionej informacji. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli, a następnie podpisali informację Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego do publicznej wiadomości. 

Informacja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego do publicznej wiadomości stanowi załącznik nr 2 

do protokołu. 

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

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

dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 
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Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

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

do 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 dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 119/141//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian 

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

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie 

i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński”. Wyjaśnił, że Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 

planuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534.  

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski dodał, że podjęcie 

przedmiotowej uchwały umożliwi Miastu i Gminie Radzyń Chełmiński złożenie wniosku o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej.  

Następnie 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 zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie 

i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński”. 

Uchwała Nr 119/142//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 

zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pod nazwą „Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta 

Radzyń Chełmiński” stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek 

Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przepisów 

porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności 



 
 

4 
 

publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki. Wyjaśnił, że przedmiotowa uchwała 

została przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego w dniu 17 grudnia 2021 r., jednak Wojewoda 

Kujawsko – Pomorski 26 stycznia 2022 r. opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer oznajmił, że powodem nieważności uchwały było 

zbyt obszerne określenie zasad korzystania z usług przewozu. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przepisów 

porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności 

publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki. 

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 przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych 

przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat 

Grudziądzki oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących 

w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest 

Powiat Grudziądzki stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych. Wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zachodzi potrzeba uregulowania procesu 

zamówień publicznych na podstawie art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy poprzez zmianę obowiązującego 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych.  

Starosta p. Adam Olejnik doprecyzował, iż zmiana dotyczy zakazu udziału rosyjskich wykonawców 

w zamówieniach publicznych, po czym zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  
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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 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

Uchwała Nr 119/143//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

i Zarządzania Kryzysowego p. Hannę Lotarską o przedstawienie sprawozdania z realizacji 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2021”. 

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

sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Dodała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki musi przedstawić organowi stanowiącemu 

corocznie w terminie do 30 maja sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

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

do przedmiotowego  sprawozdania. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 

oraz postanowili przekazać powyższe sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu. 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021” stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego raportu o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok. Zaproponował, aby Członkowie Zarządu zgłaszali ewentualne 

uwagi do przedmiotowego raportu w terminie do dnia 26 maja br. Starosta p. Adam poinformował, 

iż raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok zawiera informację o wykonanych remontach 
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dróg powiatowych w metrażu 48 km, jednak do tych danych nie zostały wliczone odcinki próbne, 

które wynoszą ok. 2 – 3 km.  

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zaproponowany przez Starostę p. Adama Olejnika termin 

zgłaszania uwag do raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok.  

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok 

oraz postanowili przekazać powyższy raport pod obrady Rady Powiatu. 

Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do spraw organizacyjnych, zapytań 

i wolnych wniosków, w związku z czym: 

1. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita odczytała treść pisma skierowanego do Starosty Grudziądzkiego 

przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą p. Grzegorza Gil 

w sprawie dofinansowania organizacji „Festynu Świętojańskiego” w Lisnowie. Powiedziała, że w 2019 

roku Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wysokości 500 zł na organizację ww. festynu, w tym 200 zł 

na puchar, a 300 zł na zakup 6 piłek do gry.  

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował kwotę 500 zł na organizację „Festynu Świętojańskiego” 

w Lisnowie. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowaną kwotę 500 zł.  

2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że odcinek próbny 

jest zaplanowany na drogę powiatową nr 1396C Wałdowo Szlacheckie – Turznice o długości 100 m. 

3. Przewodnicząca Rady p. Marzena Dembek zapytała, jaka jest procedura w przypadku złamanego 

drzewa na skutek zjawisk atmosferycznych.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że w przypadku całego 

przewróconego drzewa należy zgłosić do miejscowego Urzędu Gminy dany wiatrołom.  

4. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy firma, która wygrała postępowanie odnoście wycinki 

drzew, zakończyła już swoją pracę. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że firma nie zakończyła jeszcze 

swojej pracy, ponadto wykonawca unika kontaktu z Powiatowym Zarządem Dróg. Oznajmił, że mimo 

próby kontaktu telefonicznego, jak i wystosowaniu pism w kwestii zgłoszenia odbioru wykonania 

zadania, nie ma żadnego odzewu ze strony wykonawcy. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał 

Zieliński powiedział, że 26 kwietnia br. upłynął okres wykonania zadania, w związku z czym za każdy 
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dzień naliczana jest kara w wysokości 100 zł. Poinformował również, że koszt wykonania usługi 

zostanie uregulowany dopiero po otrzymaniu protokołu odbioru wykonanego zadania.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował, aby rozważyć na przyszłość karę w wysokości 200 zł, 

co mogłoby zmobilizować wykonawców do należytego wykonywania usług.  

5. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał kiedy zostaną naprawione barierki przy drodze powiatowej 

relacji Pieńki Królewskie – Szynych, które zostały przewrócone podczas wypadku pod koniec ubiegłego 

roku. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, iż z uwagi na koszty, zaplanowano 

wykorzystanie barier, które Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu ma na swoim stanie. 

Dodał, że przedłużają się prace przy usuwaniu karp po wyrwanych drzewach w Świeciu nad Osą, 

co zdecydowanie wpływa na opóźnienie prac w innych miejscach. Kierownik Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Rafał Zieliński zapewnił, że w ciągu 2 tygodniu zostaną wykonane prace związane z naprawą 

barierki przy drodze powiatowej.  

6. Członek Zarządu p. Barbara Dobek podziękowała Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

p. Rafałowi Zielińskiemu za uzupełnienie ubytków w jezdni na drodze powiatowej w Białym Borze. 

Oznajmiła także, że już parę lat wcześniej wnioskowała do  Powiatowego Zarządu Dróg o wycinkę 

2 suchych drzew w Białym Borze, jednak do chwili obecnej nie poczyniono odpowiednich kroków. 

Pismo skierowane do Starosty Grudziądzkiego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu 

nad Osą p. Grzegorza Gil w sprawie dofinansowania organizacji „Festynu Świętojańskiego” 

w Lisnowie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 119 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   


