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Protokół Nr 118/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

     odbytego w dniu 10 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. Grażyna Kalita                   - Skarbnik Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska          - Sekretarz Powiatu  

8. Rafał Zieliński                    - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 113 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia dotacji celowych 

dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta i Gminy Łasin. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie 

pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 

3 lat” oraz powołania komisji przetargowej. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego. 
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10. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 

pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny Wielki 

Wełcz, 040185C (dz.363), obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz.31), obręb geodezyjny 

Leśniewo, 040287C (dz.340), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040611C (dz.123/3), 

obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz.351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040288C 

(327/1,349), obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz. 

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 10 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 protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół 

z 113 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno 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 pytania lub uwagi 

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

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, z czego wynika dopłata do zakupu busa 9 – osobowego. 

Dodał, że powinien zostać uzasadniony przez wykonawcę powód dopłaty do zakupu.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, iż wykonawca oświadczył, że dopłata jest niezbędna w związku 

z zabudową dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że nie została zawarta umowa wiążąca, 
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ponadto wykonawca może odstąpić od sprzedaży w przypadku nie zwiększenia kwoty na zakup 

przedmiotowego busa.   

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że należy wciągnąć wnioski na przyszłość, 

aby podobna sytuacja nie miała miejsca.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że ustawa o zamówieniach publicznych daje możliwość 

wykonawcy na zwiększenie cen w przypadku wzrostu cen na rynku.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik dodał, że można zawrzeć w treści umowy punkt, 

co do obowiązywania ceny zakupu na dzień podpisania umowy lub złożenia zamówienia, 

a nie dostarczenia towaru, ponieważ istnieje ryzyko wzrostu ceny.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w przypadku dokonania zapisu w umowie, co do obowiązywania 

ceny zakupu na dzień podpisania umowy lub złożenia zamówienia, wykonawca może odstąpić 

od podpisania umowy, ponieważ ma prawo żądać zwiększenia wynagrodzenia. Dodał, że istnieje ryzyko 

wystąpienia podobnej sytuacji przy realizacji innych zadań. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, 

że podobna sytuacja zaistniała w przypadku budowy placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie, 

gdzie tę kwestię poddano analizie Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

Wobec braku dalszych pytań 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 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

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

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że jego zdaniem, budżet Powiatu Grudziądzkiego 

jest realizowany w racjonalny sposób. 
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Wobec braku pytań 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 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Środowiska i Budownictwa 

p. Kazimierza Sobótkę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego. Wyjaśnił, że wnioski o przyznanie dotacji celowej złożyły trzy spółki wodne 

z terenu powiatu grudziądzkiego na łączną kwotę 38.131,78 zł i spełniają one wszystkie wymagania 

określone w Uchwale Nr VII/26/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r.  

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 udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Następnie Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz poinformował, że w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”, przedstawiciele Szkoły 

Podstawowej w Grucie chcieliby zaprosić Kierownika Wydziału Środowiska i Budownictwa 

p. Kazimierza Sobótkę do wzięcia udziału w akcji i odczytania lektury dzieciom.  

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa 

p. Kazimierz Sobótka wyjaśnił zmiany dokonane w budżecie Powiatu Grudziądzkiego dotyczące Działu 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powiedział, że z uwagi na niewykorzystanie 

środków w 2021 roku w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono §4300 

Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie prac w obrębie parku przypałacowego 

w Wydrznie obejmujących pielęgnację drzewostanu, prace porządkowe na terenach zieleni 

oraz zakładanie ścieżek parkowych, a także utworzono §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 
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jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup pieca ekologicznego 5 generacji na potrzeby 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 i 2 w Wydrznie.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, jaka jest różnica pomiędzy piecem 4, a 5 generacji. 

Zapytał także, jakie są okresy palenia piecami 4 i 5 generacji. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka wyjaśnił, że okresy palenia 

piecami poszczególnych klas wynikają z uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Dodał, że w związku z faktem, iż od 1 stycznia 2024 będzie obowiązywał zakaz eksploatacji kotłów 

grzewczych poniżej 3. klasy, po czym kotły i piece powinny zostać wymienione na te o minimalnej 

klasie 5, racjonalny jest zakup pieca 5 generacji. Poinformował także, że zaplanowano zakup pieca 

na ekogroszek. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował, aby rozważyć zakup pieca na pellet. Wyjaśnił, że pellet 

jest tańszym produktem od ekogroszku.  

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka poinformował, że projektant 

przedstawi dwa rozwiązania, co do zakupu pieca.   

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłby piec dwupaliwowy.  

Uchwała Nr 118/138//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

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

w wyniku którego w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

i Gminy Łasin oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 

i Gminy Łasin stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie 

pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” 

oraz powołania komisji przetargowej. 

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

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na zadanie pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego w okresie 3 lat” oraz powołania komisji przetargowej. Dodała, że problem stanowi 

punkt kasowy, ponieważ żaden z banków nie przystąpi do przetargu w przypadku zawarcia tego 

wymogu w specyfikacji przetargowej. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że alternatywą 

jest opłatomat, którego miesięczny koszt wynosi ok. 6.000,00 zł, gdzie obsługa punktu kasowego 

wynosi 4.500,00 zł na miesiąc. Następnie Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita powiedziała, że należy 

ogłosić przetarg jak najszybciej, aby podjąć stosowne kroki w przypadku braku ofert z uwagi na obsługę 

punktu kasowego. 

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 istnieje możliwość zastosowania formy 

płatności bezgotówkowej. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że w Starostwie Powiatowym jest możliwość płatności 

bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego. Dodała, że opłatomat byłby rozwiązaniem dla osób 

chcących skorzystać z płatności gotówkowej.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował zawarcie umowy z inkasentem, który ponosiłby 

odpowiedzialność za prowadzenie punktu kasowego. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że w przypadku zawarcia umowy z inkasentem pojawia 

się problem związany z dowożeniem i zabezpieczeniem gotówki oraz konieczne byłoby utrzymanie 

stanowiska kasjera.  

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 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” oraz powołania komisji przetargowej. 
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Następnie Starosta p. Adam Olejnik zapytał Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego p. Hannę Lotarską, czy wpłynęła odpowiedź od Marszałka Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w sprawie budowy placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie.  

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

że nie wpłynęła odpowiedź od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ww. sprawie.  

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, aby jak najszybciej dokonać weryfikacji dokumentów złożonych 

przez firmę. 

Uchwała Nr 118/139//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

zadanie pn.: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 

3 lat” oraz powołania komisji przetargowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego 

do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku pytań 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 utworzenie oraz przystąpienie Powiatu 

Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu 

Grudziądzkiego oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego 

do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady 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 pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu 

Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza oraz postanowili przekazać powyższy projekt 

pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych p. Rafała 

Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia 

opinii w sprawie pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny 

Wielki Wełcz, 040185C (dz.363), obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz.31), obręb geodezyjny 

Leśniewo, 040287C (dz.340), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040611C (dz.123/3), obręb geodezyjny 

Gogolin, 040287C (dz.351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040288C (327/1,349), obręb geodezyjny 

Lisie Kąty, gm. Grudziądz. 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej 

nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny Wielki Wełcz, 040185C (dz.363), obręb geodezyjny 

Zakurzewo, 040325C (dz.31), obręb geodezyjny Leśniewo, 040287C (dz.340), obręb geodezyjny Lisie 

Kąty, 040611C (dz.123/3), obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz.351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 

040288C (327/1,349), obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz. Dodał, że w jego ocenie, 

przedstawiony projekt uchwały nie wpływa na drogi powiatowe.  

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

projektu uchwały Rady 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 wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej 

nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny Wielki Wełcz, 040185C (dz.363), obręb geodezyjny 

Zakurzewo, 040325C (dz.31), obręb geodezyjny Leśniewo, 040287C (dz.340), obręb geodezyjny Lisie 

Kąty, 040611C (dz.123/3), obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz.351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 

040288C (327/1,349), obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz.  



 
 

9 
 

Uchwała Nr 118/140//2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), obręb 

geodezyjny Wielki Wełcz, 040185C (dz.363), obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz.31), obręb 

geodezyjny Leśniewo, 040287C (dz.340), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040611C (dz.123/3), 

obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz.351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040288C (327/1,349), 

obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz 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: 

1. P. Adam Feldmann  poinformował o prośbie skierowanej przez p. Jaciubek w sprawie zrzeczenia się 

prawa do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Grudziądz dotyczącej warunków zabudowy 

na budynek mieszkalny. Wyjaśnił, że nieruchomością sąsiednią jest nieruchomość stanowiąca własność 

powiatu, którą jest droga powiatowa. P. Adam Feldmann oznajmił, że nie ma żadnych przeciwwskazań, 

aby zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Dodał, że wnioskodawczyni zależy na tym, aby jak 

najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę.  

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

jednogłośnie wyrazili zgodę na zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy 

Grudziądz. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 118 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   


