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Protokół Nr 122/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 6 lipca 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. Krzysztof Klucznik              - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz    - Członek Zarządu 

a ponadto: 

5. Grażyna Kalita                   - Skarbnik Powiatu 

6. Dorota Kaczerowska          - Sekretarz Powiatu  

7. Rafał Zieliński                    - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

8. Izabela Przanowska  - Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 121 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

budżetowych na rok 2022. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

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 4 na 5 Członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. Nieobecna jest Członek Zarządu p. Barbara Dobek. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 6 lipca 2022 r. stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 
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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 121 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno 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. Wskazała, że zmiany dotyczą 

przesunięcia środków związanych z wypłaceniem odprawy dla pracownicy zwolnionej z Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz środków na zakup energii elektrycznej dla Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz poprosił o informacje na temat zwolnionej pracownicy. 

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych p. Izabela Przanowska 

przekazała, że z Placówki w Białochowie została zwolniona kucharka-dietetyczka. Dodała, że nastąpiło 

to z powodu redukcji etatów związanej z reorganizacją Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. 

Wskazała, że odprawa nie została jej wypłacona, ponieważ w Placówce w Białochowie było 

zatrudnionych mniej niż 20 osób. Podkreśliła, że pracownica zwróciła się do sądu pracy, który nakazał 

wypłacenie jej odprawy uzasadniając, iż po reorganizacji Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie przejęło zobowiązania poprzednich osobnych Placówek w Białochowie 

i Wydrznie, a ogólna liczba osób zatrudnionych przez Centrum przekracza 20 osób.  

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że zwolnienia kilku pracowników nie można było ominąć, ponieważ 

nowe placówki, przeznaczone dla 14 wychowanków każda, wymagały mniejszej kadry 

do ich utrzymywania.  

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych p. Izabela Przanowska wskazała 

również, że znaczne środki zostały przesunięte na zakup energii elektrycznej dla Placówek, w związku 

z podwyżką cen. Dodała, że środki zostały pozyskane z innych zadań, głównie z zasobów 

przeznaczonych na wyjazdy wychowanków na kolonie letnie. Dyrektor Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych p. Izabela Przanowska przekazała, że kolonie zostaną sfinansowanie 

z kwot, jakie zostały zgromadzone przez poszczególne dzieci z programu „Rodzina 500+”.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, na jakich zasadach Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych podpisuje umowy na zakup energii elektrycznej. 
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Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych p. Izabela Przanowska wyjaśniła, 

że Centrum nie podpisało umowy samodzielnie, ale w ramach umowy dla Powiatu Grudziądzkiego.  

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że Powiat i jego jednostki podległe znajdują się w grupie zakupowej 

wraz z kilkoma innymi samorządami. Stwierdził, że jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, 

ale nie gwarantuje niskich cen przy obecnych podwyżkach. Ponadto zwrócił uwagę na wzrost cen opału 

do planowanego nowego pieca grzewczego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie 

i problem z dostępnością opału. 

Po zakończeniu dyskusji oraz wobec braku 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 122/151/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 6 lipca 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 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przedstawiła również harmonogram spłat 

oraz szacunkowy całkowity koszty kredytu, z czego ok. 2,5 mln stanowić będą odsetki. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

w związku z czym: 

Starosta p. Adam Olejnik zauważył, że spłacanie kredytu może stanowić problem dla budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego, gdyż środki na spłaty pochodzą z wydatków bieżących, z których pokrywa się także 

m.in. remonty i wynagrodzenia dla pracowników. Dodał, że rząd planuje uruchomienie subwencji 

rozwojowej dla samorządów, co w przypadku przyznania środków Powiatowi Grudziądzkiemu 

ułatwiłoby spłacanie zaciągniętego kredytu bez konieczności rezygnacji z realizacji niektórych zadań 

własnych powiatu. Dodał, że środki z kredytu trzeba będzie zacząć wybierać już w roku 2022, by móc 

realizować zaplanowane inwestycje. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że w jego opinii Zarząd Powiatu oraz Skarbnik 

Powiatu zarządzają majątkiem w sposób rozsądny i gospodarny, a brania kredytu nie da się uniknąć, 

by realizować zamierzenia. 
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Wobec braku dalszych uwag oraz wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł 

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie przyjęli uchwałę 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Uchwała Nr 122/152/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 6 lipca 2022 r w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński: 

1) Poinformował o kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego 

Programu Polski Ład. Dodał, że obecny nabór dotyczy stref inwestycyjnych i przemysłowych, a na 

terenie Powiatu Grudziądzkiego taki obszar istnieje w Białym Borze. Wskazał, że dofinansowanie na 

modernizację infrastruktury drogowej może wynieść 98%. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. 

Rafał Zieliński dodał, że aby uzyskać dotację, strefa inwestycyjna musi liczyć co najmniej 80ha 

powierzchni, a według jego szacunków teren w Białym Borze liczy około 50ha, ale łączy się 

bezpośrednio ze strefą przemysłową leżącą w granicach miasta Grudziądza. W związku z powyższym 

stwierdził, że w jego opinii wniosek Powiatu Grudziądzkiego o dofinansowanie przebudowy drogi 

będzie spełniał wymagane kryteria. 

Starosta p. Adam Olejnik zaznaczył, że jego zdaniem należy złożyć wniosek o dofinansowanie 

z przedmiotowego programu inwestycji przebudowy kolejnego etapu drogi powiatowej Biały Bór – 

Wałdowo Szlacheckie – Ruda, jeśli Powiat Grudziądzki będzie spełniał warunki uzyskania dotacji. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że w ramach obecnego naboru 

samorządy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji o wartości do 100 mln 

zł i 250 mln zł, w terminie do 12 lipca 2022 r. Zaproponował, by Powiat złożył wniosek na przebudowę 

drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda o wartości kosztorysowej 15 mln zł. Wskazał, że 

przedtem należy wystąpić do Gminy Grudziądz o udostępnienie informacji o wielkości terenów 

inwestycyjnych. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili akceptację dla powyższej propozycji. 

2) Złożył wniosek o przeznaczenie środków finansowych na wykonanie remontu metodą 

powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 1365C Gardeja – Łasin. Zaproponował, by 

na powyższy cel przeznaczyć kwotę 700 tys. zł, co pozwoliłoby na wykonanie remontu odcinka drogi 

o długości 3,2 km. Dodał, że w roku 2022 Powiat nie wykonywał innych inwestycji i remontów 
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drogowych na terenie Gminy Rogóźno oprócz bieżących napraw masą asfaltową, na co przeznaczono 

ok. 450 tys. zł.  

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że jego zdaniem należy dokonać przedmiotowego remontu, 

by zapewnić dobry stan techniczny drogi powiatowej nr 1365C na kilka najbliższych lat. Dodał, 

że obecnie Powiat nie posiada środków, by wykonać przebudowę przedmiotowej drogi. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy przesunięcie środków na remont drogi Gardeja 

– Łasin nie utrudni przeprowadzenia planowanych remontów dróg powiatowych metodą nakładek 

asfaltowych w Gminie Grudziądz, Gruta i Radzyń Chełmiński. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że ostateczna suma środków finansowych przeznaczonych na remonty 

metodą nakładek będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu pozostałych przetargów i konkursów, na które 

Powiat składał wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że jego zdaniem należy przystąpić do remontu drogi 

powiatowej nr 1365C Gardeja – Łasin metodą powierzchniowego utrwalania. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy proponowana kwota wystarczy na wykonanie remontu całego 

planowanego do naprawy odcinka drogi. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że zostało przeprowadzone 

szczegółowe rozeznanie cenowe i kwota 700 tys. zł to realne koszty remontu. 

Po zakończeniu dyskusji Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na przeznaczenie środków finansowych w wysokości 

700 tys. zł na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1365C Gardeja – Łasin metodą 

powierzchniowego utrwalania. 

Wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 1.07.2022 r., sygn. FN.3101.2.20.2022 

o przeznaczenie środków finansowych na wykonanie remontu metodą powierzchniowego utrwalania 

drogi powiatowej nr 1365C Gardeja – Łasin stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

3) Przekazał, że 4 lipca dokonano odbioru technicznego drogi Bukowiec – Stare Błonowo i obecnie 

trwają prace nad formalnym zakończeniem realizacji inwestycji. Dodał, że wykonawca zwrócił się 

z prośbą o przyspieszenie wypłaty wynagrodzenia. 

4) Wskazał, że dnia 19 lipca upływa termin realizacji przebudowy mostu w Świeciu nad Osą. Dodał, 

że prace postępują zgodnie z harmonogramem i jego zdaniem nie powinno być żadnych opóźnień. 

Ponadto Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przekazał, że wykonawca wystąpił 
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z wnioskiem, by wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcom, gdyż firma ma problemy 

z wypłatą środków. Dodał, że powyższe rozwiązanie jest prawnie możliwe, wymaga jedynie podpisania 

stosownego porozumienia.  

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, by oficjalnych odbiorów zadań przebudowy drogi Bukowiec – 

Stare Błonowo oraz mostu w Świeciu nas Osą dokonać jednego dnia, w obecności Wojewody Kujawsko 

– Pomorskiego.  

5) Poinformował, że 14 lipca upływa termin realizacji zadania przebudowy ośmiu przejść dla pieszych 

przy drogach powiatowych. Stwierdził, że wykonanie większości zadań przebiega pomyślnie, problemy 

dotyczą jedynie przebudowy przejścia w Nowej Wsi. Wyjaśnił, że wykonawca przystąpi do realizacji 

zadania, ale ma trudności w zakupie lamy hybrydowej, która ma być zamontowana przy przejściu 

dla pieszych. Dodał, że może to spowodować niedotrzymanie terminu zakończenia prac.  

2. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o stan realizacji remontów dróg powiatowych  

masą na gorąco. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że remonty są już praktycznie 

zakończone, a do wykonania zostały jedynie niewielkie fragmenty nawierzchni. 

3. Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, by w najbliższym czasie przeprowadzić inspekcję drogi 

powiatowej w Sobótce. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński podkreślił, że droga w Sobótce jest drogą 

gruntową o nawierzchni z tłucznia kamiennego i wymaga napraw po każdym okresie intensywnych 

opadów. Dodał, że w roku 2021 wykonano remont utrzymaniowy na tej drodze, wraz z częściowym 

odwodnieniem. 

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

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 122 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


