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Protokół Nr 121/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

     odbytego w dniu 20 czerwca 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. Hanna Lotarska                       - Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego 

10. Monika Partyka                - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 120 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 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Łasinie w 2021 r. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grucie w 2021 r. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii 

Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

8. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 
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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 20 czerwca 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 120 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 powiedział, że wykonawca zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łasinie” zwrócił się z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego 

oraz o zwiększenie transz płatności po kolejnych etapach zakończenia robót. Dodał, że wykonawca 

uzasadnił swoją prośbę wzrostem cen na materiały budowlane i usługi, co mógł uczynić zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych, gdzie wykonawca ma prawo wnioskować o zwiększenie 

wynagrodzenia. Dodał, że kwota zwiększenia planowanych wydatków będzie nie większa niż 

120.000,00 zł.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaproponował, aby rozważyć możliwość złożenia wniosku 

na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 

nr 1621C Chełmno – Mniszek. Dodał, że w związku z powyższym warto byłoby nie rezygnować 

całkowicie z zadania, lecz zabezpieczyć na nie chociaż niewielką kwotę w budżecie na ewentualność 

pozyskania środków.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że program, z którego będzie możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – 

Mniszek nie został jeszcze uruchomiony, w związku z czym nie ma potrzeby sporządzenia dokumentacji 

projektowej na budowę ww. ścieżki w bieżącym roku.  
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Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, dlaczego zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa 

z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+540 ÷ 3+975” o kwotę 

18.273,00 zł.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że ww. kwota została uaktualniona po uzyskaniu wyniku 

przetargu oraz dofinansowania z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

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 2 do protokołu. 

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

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2021 r. 

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

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 oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie 

w 2021 r. oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Łasinie w 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2021 r., po czym 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 oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie 

w 2021 r. oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grucie w 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce 

Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej  

p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, w związku z czym: 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał o wysokość dotacji przyznanej Parafii Rzymsko - Katolickiej 

p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej w 2021 r. oraz o kwotę wnioskowaną w bieżącym roku. 

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

że w 2021 r. udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł, natomiast w tym roku wnioskowano 

o przyznanie dotacji w kwocie 30.000,00 zł.                  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował przyznanie dotacji w kwocie 10.000,00 zł 

z uwagi na niewystarczające środki w budżecie Powiatu na pokrycie wszystkich zadań.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zabezpieczona kwota dotacji w wysokości 15.000,00 zł została 

zarezerwowana na wszystkie złożone wnioski, jednak wpłynął tylko jeden. Dodał, że warto rozważyć 

pozostawienie 5.000,00 zł na inne potrzeby, które z pewnością pojawią się do końca roku. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował przyznanie dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii 

Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowaną kwotę dotacji w wysokości 

10.000,00 zł.  

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

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt  uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. 

Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - 

Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 Posiedzenie opuścił Członek Zarządu p. Barbara Dobek. 
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Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do spraw organizacyjnych, zapytań i wolnych 

wniosków, w związku z czym: 

1. Starosta p. Adam Olejnik poinformował o wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 

i zamówień publicznych Powiatu Grudziądzkiego. Wyjaśnił, że postępowanie kontrolne zakończyło się 

pozytywnie, po czym poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę o przedstawienie czterech zaleceń 

pokontrolnych.   

Skarbnik Powiatu przedstawiła zalecenia pokontrolne. Dodała, że w terminie 30 dni od daty doręczenia 

wystąpienia pokontrolnego należy powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 

o sposobie wykonania zaleceń. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, ilu pracowników zatrudnionych w Starostwie 

Powiatowym otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.   

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że 8 osób jest zatrudnionych w ramach robót publicznych,  

z czego 1 osoba pracująca w Biurze Obsługi Interesanta otrzymuje wynagrodzenie ponad minimalne 

ze względu na natężenie pracy. Dodał, że pozostałe osoby otrzymują wynagrodzenie wyższe niż 

minimalne, z uwagi na dodatki stażowe.  

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

treść pisma skierowanego przez Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Grudziądzu 

p. Sylwestra Ziółkowskiego oraz Członka Zarządu MKS Grudziądz p. Mateusza Orłowskiego 

do Starosty Grudziądzkiego, w którym zwrócono się z prośbą o dofinansowanie w postaci pokrycia 

części kosztów związanych z transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas organizacji 

turniejów piłki ręcznej plażowej rangi mistrzowskiej. Dodała, że turniej odbędzie się na terenie plaży 

Delfin.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że zawodnicy MKS Delfin Grudziądz 

z powodzeniem reprezentują Powiat Grudziądzki osiągając imponujące wyniki w rozgrywkach 

młodzieżowych oraz seniorskich. Następnie Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik nie brał udziału 

w dyskusji odnośnie przyznania dofinansowania na organizację turniejów.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, jaki jest zakres działania Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

Grudziądz. 

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

że Klub prowadzi rozgrywki na terenie powiatu grudziądzkiego.  
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Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby dokonać dokładnego rozeznania odnośnie działalności 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego Grudziądz, a następnie powrócić do złożonej prośby 

w późniejszym terminie.  

Wystąpienie pokontrolne, sygn. RIO-KF-4104-21/2022, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 1 czerwca 2022 r. z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień 

publicznych Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pismo skierowane przez Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Grudziądzu p. Sylwestra 

Ziółkowskiego oraz Członka Zarządu MKS Grudziądz p. Mateusza Orłowskiego do Starosty 

Grudziądzkiego dotyczące dofinansowania w postaci pokrycia części kosztów związanych 

z transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas organizacji turniejów piłki ręcznej plażowej 

rangi mistrzowskiej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 121 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska   


