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Protokół Nr 124/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 1 sierpnia 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 Powiatu 

7. Monika Kwiring  - Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego 

8. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 123 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. Decyzje Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddające w trwały zarząd na rzecz Powiatowego 

Zarządu Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Grudziądzkiego. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia linii 

autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

Powiatu Grudziądzkiego. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen 

za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej. 
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9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

10. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

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 1 sierpnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

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 123 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego 

p. Monikę Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring 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 powyższego 

projektu uchwały, w związku z czym: 

1. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił o informacje na temat remontu chodników 

w miejscowościach Łasin i Mełno. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przekazał, że PZD do końcu roku nie ma 

funduszy na budowę nowych chodników, należy za to wykonać remont chodników w Łasinie 

oraz Mełnie w miarę posiadanych środków finansowych. Dodał, że w Łasinie planowane jest 

wyremontowanie odcinka chodnika na ul. Dworcowej o długości 230 m, a do tego zadania można 

wykorzystać posiadany materiał budowlany. Ponadto Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał 

Zieliński stwierdził, że konieczne jest także wyremontowanie chodników w Mokrem i Boguszewie.  
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2. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2022 rok 

ujęto zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy przebudowy przejścia dla pieszych w Małym 

Rudniku.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przekazał, że wykonawca zrzekł się 

rekompensaty za koszty dodatkowe, które wynikły podczas realizacji zadania i całość inwestycji 

zostanie sfinansowana zgodnie z zawartą umową. 

3. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy na rok 2022 planowana jest budowa nowych 

chodników w innych niż w omawianych powyżej miejscach. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że nie planuje się budowy nowych 

chodników, gdyż PZD nie posiada dokumentacji projektowych.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, czy opracowana jest dokumentacja na budowę 

chodnika w Wielkim Wełczu. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że nie posiada takiej dokumentacji. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag 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. 

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 Zastępcę Kierownika Wydziału Finansowego 

p. Monikę Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2022 – 2027. 

Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

Wobec braku pytań oraz uwag 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady 

Rady. 



 
 

4 
 

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 Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o omówienie projektów decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

oddających w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące 

własność Powiatu Grudziądzkiego. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekty decyzji 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddające w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg 

nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że przygotowanych 

zostało 18 projektów decyzji dotyczących nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe 

w Gminie Łasin. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że powyższe decyzje porządkują kwestie własności nieruchomości 

zajętych przez drogi powiatowe i mają na celu przekazanie pełnej odpowiedzialności nad drogami 

na rzecz PZD. Dodał, że decyzje obejmują drogi: Strzelce – Zawdzka Wola – Jankowice, Bogdanki – 

Szonowo – Plesewo, Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, Bogdanki – Lisnowo, Szynwałd – Janowice, 

Jankowice – Święte, Jankowice – Plesewo, Plesewo – Święte, Nogat – Wydrzno, Szembruczek – Nowe 

Mosty, Bukowiec – Stare Błonowo, Strzelce – Jankowice, Nowe Mosty – Szczepanki, Nowe Mosty – 

Bogdanki, Słup – Mędrzyce, Gardeja – Łasin, Szynwałd – Stare Błonowo, Szynwałd – Jankowice, 

Szynwałd – Łasin oraz Wydrzno – Gordanowo. 

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

do przedmiotowych projektów decyzji Zarządu Powiatu. 

Wobec braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli decyzje Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddające w trwały 

zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Decyzje Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddające w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu 

Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu Grudziądzkiego od numeru 

GN.6844.25.69.2015 do GN.6844.25.86.2015 stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji p. Marka 

Ziemera o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem 

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 
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publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że powyższa uchwała dotyczy utworzenia dwóch 

kolejnych linii autobusowych. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego. 

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

projektu uchwały. 

Wobec braku uwag oraz 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 utworzenia linii autobusowych i wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz postanowili 

przekazać powyższy projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia linii 

autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji p. Marka 

Ziemera o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Dodał, że zmiana uchwały podyktowana 

jest utworzeniem dwóch linii komunikacyjnych i koniecznością ustalenia cen biletów obowiązujących 

na nowych liniach. 

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

projektu uchwały. 

Wobec braku uwag oraz 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 ustalenia cen za usługi przewozowe 
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w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej oraz postanowili przekazać 

powyższy projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że prowadził rozmowy ze Starostą Kwidzyńskim dotyczące 

utworzenia linii komunikacyjnej łączącej Jamy z Grudziądzem. Wskazał, że w przypadku chęci 

utworzenia takiej linii konieczne byłoby podpisanie porozumienia z Powiatem Kwidzyńskim, gdyż 

część trasy przechodziłaby przez teren należący do Gminy Gardeja. 

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

Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków. 

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

projektu uchwały. 

Wobec braku pytań oraz uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła Sprawozdanie 

z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 
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2030. Stwierdziła, że jednym z większych problemów na terenie Powiatu Grudziądzkiego jest brak 

aktywności społecznej i niedostateczna liczba organizacji pozarządowych zajmujących się niesieniem 

pomocy społecznej. Wskazała, że w Powiecie Grudziądzkim jedynie Warsztaty Terapii Zajęciowej 

prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Dodała, że większość zadań z zakresu pomocy 

społecznej wykonywana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminne Ośrodki 

Pomocy Społecznej. Ponadto zwróciła uwagę na fakt niewielkiego korzystania z programów i funduszy 

unijnych zarówno przez jednostki samorządowe, jak inne podmioty. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że jego zdaniem powyższe problemy wynikają w dużej mierze 

ze struktury społecznej i gospodarczej Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że mieszkańcy oraz instytucje 

ukierunkowani są na inne istotne dla społeczeństwa zagadnienia i problemy i nie angażują się 

w większej skali w pomoc społeczną. 

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

do Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

Wobec braku pytań oraz uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2021 – 2030 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym: 

1. Starosta p. Adam Olejnik poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na remont drogi Łasin – 

Gardeja metodą powierzchniowego utrwalania. Dodał, że po tym rozstrzygnięciu w budżecie Powiatu 

można wyasygnować kwotę ok. 1.350.000,00 zł przeznaczoną na remonty dróg powiatowych metodą 

nakładek asfaltowych. Ponadto Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że należy podjąć decyzje 

co do dalszych remontów i inwestycji drogowych na rok 2022 oraz dotyczące złożenia wniosków 

o dofinansowanie zadań drogowych na rok 2023. Przekazał, że ogłoszono nabór do Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach którego można złożyć trzy wnioski, a jeden z nich może obejmować 

remont trzech różnych odcinków dróg. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przekazał, że łączna pula środków 

finansowych dla wszystkich samorządów to 145 mln zł, z czego jedynie 30% przeznaczone jest 

dla powiatów. Dodał, że wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mogą obejmować budowę, 

przebudowę lub remont drogi, a termin składania aplikacji wyznaczono do 29 sierpnia br. Następnie 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił wykaz posiadanych dokumentacji 

projektowych na przebudowy dróg, na które można złożyć wnioski o dofinansowanie: 

- przebudowa drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, ma kwotę 9 mln zł, co wymagałoby 

podzielenia tego zadania, by koszt nie przekroczył 5 mln zł; 

- przebudowa drogi Dąbrówka Królewska – Gruta, na kwotę 5 mln zł; 

- przebudowa drogi Zielnowo – Fijewo, na kwotę 2 mln zł; 

- przebudowa drogi Białochowo – Szembruczek, na kwotę 5 mln zł; 

- przebudowa drogi Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, na kwotę 5 mln zł. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński zaznaczył, że powyższe dokumentacje 

dotyczą kolejnych etapów przebudowy poszczególnych dróg, a uzyskanie dofinansowania pozwoliłoby 

na dokończenie inwestycji. Następnie przedstawił wykaz dokumentacji na naprawy kolejnych dróg, 

na których jeszcze nie rozpoczęto żadnych prac: 

- Pokrzywno – Orle – Słup; 

- Strzelce – Jankowice; 

- Grudziądz – Kobylanka – Piaski. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że jego zdaniem nie należy składać wniosku o dofinansowanie 

przebudowy drogi Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, gdyż trwają tam jeszcze prace budowlane 

przy poprzednim etapie inwestycji. Wskazał również, że na chwilę obecną nie jest gotowa dokumentacja 

przebudowy drogi Białochowo – Szembruczek, a zakres prac przy przebudowie drogi Zielnowo – 

Fijewo jest niewielki i nie jest konieczne uzyskanie dofinansowania w obecnym naborze.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz przychylił się do powyższej opinii Starosty p. Adama 

Olejnika i w związku z tym zaproponował, by złożyć wnioski o dofinasowanie przebudowy drogi Biały 

Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda oraz Dąbrówka Królewska – Gruta, a w ramach trzeciego wniosku 

wybrać odcinki kilku dróg do remontu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zaproponowała, by trzeci wniosek dotyczył drogi 

Białochowo – Szembruczek. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że również jego zdaniem należy postarać się 

o dofinansowanie przebudowy drogi Białochowo – Szembruczek. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by w obecnym naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg złożyć wnioski na dofinansowanie przebudowy drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda 

oraz drogi Dąbrówka Królewska – Gruta, trzeci wniosek złożyć na remonty kilku odcinków wybranych 

dróg, a w kolejnym naborze do Rządowego Programu Polski Ład zgłosić wniosek o dofinansowanie 

przebudowy drogi Białochowo – Szembruczek z najwyższym priorytetem. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek wyraziła akceptację dla powyższej propozycji 

z zastrzeżeniem, by wniosek o dofinansowanie remontu drogi do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

obejmował m.in. drogę położoną na terenie Gminy Rogóźno. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podkreślił, że w roku 2022 w Gminie Rogóźno wykonano znaczną 

ilość napraw nawierzchni dróg powiatowych masą na gorąco. Dodał, że w jego opinii należy dokończyć 

inwestycję przebudowy drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, składając wnioski 

o dofinansowanie zarówno do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jaki i Rządowego Programu Polski 

Ład. 

Członek Zarządu p. Barbara Dobek przychyliła się do powyższego zdania Wicestarosty p. Marcina 

Dziadzio. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na złożenie wniosków 

do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie przebudowy drogi Biały Bór – Wałdowo 

Szlacheckie – Ruda oraz Dąbrówka Królewska – Gruta. 

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powyższe. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego 

o przedstawienie propozycji dróg do remontu metodą nakładek asfaltowych oraz propozycji dróg, 

o których dofinansowanie można wystąpić w ramach trzeciego wniosku do Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wskazał, że w przypadku remontu metodą 

nakładek asfaltowych najlepszym rozwiązaniem byłoby naprawienie odcinków tych dróg, których 

fragmenty były już naprawiane wcześniej. W związku z tym zaproponował remont dróg 

w miejscowościach Janowo, za kwotę ok. 400 tys. zł oraz Gogolin, o długości 1 km, za kwotę 

ok. 900 tys. zł. Ponadto Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński zaproponował, 

by do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawnioskować o dofinansowanie remontu dróg 

w miejscowościach Marusza, o długości 1,5 km, Szembruk, o długości 1,65 km oraz drogi Mełno – 

Boguszewo – Linowo, w okolicach przejazdu kolejowego, o długości 570 m. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził aprobatę dla propozycji wyremontowania dróg 

w Janowie oraz Gogolinie metodą nakładek asfaltowych. Natomiast zaznaczył, że w ramach wniosku 

do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg należy ująć remont odcinka drogi w Mokrem, przy kościele. 

Stwierdził, że według wcześniejszych ustaleń Członków Zarządu droga w Mokrem miała być 

wyznaczona do remontu w następnej kolejności po naprawie drogi w Gogolinie.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zaaprobował plany remontu dróg w Janowie i Gogolinie metodą 

nakładek asfaltowych. Przychylił się również do złożenia wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju 
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Dróg o dofinansowanie remontu dróg w miejscowościach Marusza i Szembruk oraz drogi Mełno – 

Boguszewo – Linowo. Ponadto podkreślił, że podczas spotkania Członków Zarządu uzgodniono 

konieczność remontu drogi w Gogolinie, jednakże nie padły żadne wiążące ustalenia dotyczące remontu 

drogi w Mokrem. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił Członków Zarządu o podjęcie decyzji, czy do wniosku 

o dofinansowanie remontu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgłosić drogę w Maruszy, 

czy Mokrem. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wskazał, że droga w Maruszy znajduje się 

w gorszym stanie technicznym, ale z kolei na drodze w Mokrem panuje większe natężenie ruchu. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że w jego opinii remont drogi w Maruszy jest bardziej 

potrzebny mieszkańcom Gminy Grudziądz. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wskazał, że należy w pierwszej kolejności wyremontować 

drogę w Mokrem, ponieważ jego zdaniem takie były wcześniejsze ustalenia. Jednakże stwierdził, 

że wyrazi zgodę na zgłoszenie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wniosku o dofinansowanie 

remontu drogi w Maruszy, jeśli remont drogi w Mokrem zostanie zaplanowany do wykonania 

w pierwszej kolejności w roku 2023. 

Pozostali Członkowie Zarządu przyjęli powyższą propozycję Członka Zarządu p. Krzysztofa Klucznika. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wyraził swoje niezadowolenie z powodu przeciągającego 

się terminu wykonania dokumentacji projektowej na remont drogi w miejscowości Słup. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy powyższą drogę można wyremontować innymi metodami, niż 

nakładką asfaltową. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że stan techniczny drogi 

w miejscowości Słup wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.  

W związku z powyższym Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zasugerował, by środki 

na dokumentację remontu powyższej drogi pozyskać z ewentualnych oszczędności powstałych 

po rozstrzygnięciu przetargów na remontu pozostałych dróg, co nastąpi jesienią 2022 r. 

Starosta p. Adam Olejnik podsumował, że Zarząd Powiatu zdecydował: 

1) Przeznaczyć kwotę 1.350.000,00 zł na remont drogi w Janowie i Gogolinie metodą nakładek 

asfaltowych. 

2) Wykonać remont drogi powiatowej w Słupie z oszczędności poprzetargowych w roku 2022 

lub na początku 2023. 
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3) Złożyć wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie przebudowy drogi 

Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda oraz Dąbrówka Królewska – Gruta. 

4) Złożyć wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie remontu odcinków 

dróg w Maruszy, Szembruku oraz drogi Boguszewo – Linowo. 

5) Złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Białochowo – Szembruczek na kwotę 

poniżej 5 mln zł w ramach kolejnego naboru Rządowego Programu Polski Ład. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy w przypadku nie otrzymania dofinansowania 

na przebudowę drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda inwestycja będzie nadal realizowana.  

Starosta p. Adam Olejnik  odparł, że w powyższym przypadku trzeba będzie wykonywać przebudowę 

w mniejszym zakresie, ze środków własnych.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy istnieje możliwość przekształcenia dokumentacji 

projektowej inwestycji i zmiana jej zakresu na remont. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że nie możliwości przekształcenia 

dokumentacji projektowej. Wskazał, że zmiana zakresu zadania z przebudowy na remont wymagałaby 

opracowania nowej dokumentacji. 

2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił wniosek o przyspieszenie 

płatności dla firmy KORMOST z Bydgoszczy, za wykonanie zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece 

Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie na Osą – Linowo”, w kwocie 

2.966.785,39 zł. Dodał, iż płatności można dokonać dnia 2 sierpnia. Poinformował, że wykonawca 

zwrócił się z prośbą o przyspieszenie płatności, gdyż z kolei potrzebuje środków na wypłatę 

dla wynajętych przez siebie podwykonawców. 

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

akceptacji dla przyspieszenia płatności dla firmy KORMOST za wykonanie zadania pn. „Przebudowa 

mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie na Osą – Linowo”, w kwocie 

2.966.785,39 zł. 

Wniosek z dnia 27.07.2022 r., sygn. FN.3101.2.25.2022 dot. przyspieszenia płatności dla firmy 

KORMOST stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

3. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek Wójta Gminy Grudziądz skierowany do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowanie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą 

powiatową nr 1621C w miejscowości Pieńki Królewskie.  

Wniosek Wójta Gminy Grudziądz z dnia 22 lipca 2022 r., sygn. RRI.7234.161.2022, skierowany 

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowanie skrzyżowania drogi krajowej 
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nr 55 z drogą powiatową nr 1621C w miejscowości Pieńki Królewskie stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

4. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił pismo Prezydenta Grudziądza skierowane do Ministra 

Infrastruktury dot. wniosków do opracowywanego Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe 

Marzy”. 

Pismo Prezydenta Grudziądza z dnia 21 lipca 2022 r. sygn. ZDM.030.3.2022, skierowane do Ministra 

Infrastruktury dot. wniosków do opracowywanego Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Nowe 

Marzy” stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

5. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że prace przy budowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Łasinie postępują zgodnie z harmonogramem. Stwierdził, że przeniesienie wychowanków z Placówki 

w Białochowie nastąpi zgodnie z przewidywanym terminem, w związku z czym należy jak najszybciej 

opracować plany dalszego wykorzystania budynku po tej placówce. Starosta p. Adam Olejnik 

poinformował, że prowadził rozmowy z Fundacją „Ochrona Zdrowia i Niepełnosprawnych” w Łasinie 

dot. możliwości utworzenia w Białochowie zakładu aktywności zawodowej. Dodał, że żadna 

z pozostałych organizacji pozarządowych z terenu powiatu grudziądzkiego nie jest zainteresowana 

utworzeniem jakiejkolwiek jednostki w budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, a władze 

samorządów gminnych nie zgłaszają potrzeby uruchomienia podmiotu zajmującego się pomocą 

społeczną. Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że ewentualne utworzenie domu pomocy społecznej 

jako jednostki Powiatu Grudziądzkiego wiąże się z wysokimi kosztami. Ponadto wskazał, że inną 

możliwością jest sprzedaż budynku w Białochowie po przeniesieniu Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej do Łasina.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że jego zdaniem sprzedaż budynku w Białochowie 

byłaby rozsądnym pomysłem pod względem ekonomicznym. W jego opinii zagwarantowałoby to środki 

finansowe, które można by przeznaczyć na inwestycje w Powiecie Grudziądzkim. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że jego zdaniem utrzymywanie budynku w Białochowie nie jest 

niezbędne dla wykonywania zadań własnych przez Powiat Grudziądzki. Dodał, że zadania wynikające 

z organizacji pieczy zastępczej zostały zapewnione przez funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo 

– wychowawczych w Wydrznie i nowo budowanej w Łasinie, a budynek placówki w Wydrznie posiada 

pomieszczenia, które można wykorzystać również do innych celów, np. zapewnienia mieszkań 

chronionych.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że w jej opinii na terenie powiatu 

grudziądzkiego istnieje potrzeba utworzenia zakładu oferującego dzienną pomoc dla osób, którym 
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gminy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Dodała jednak, że Powiat Grudziądzki nie ma 

środków finansowych, by samodzielnie prowadzić taką jednostkę. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wskazał, że dla Powiatu Grudziądzkiego pod względem 

ekonomicznym bardziej opłacalne jest wybudowanie nowej siedziby dla jednostki zajmującej się 

pomocą społeczną, niż adaptacja na ten cel budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Białochowie. 

6. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał o stan realizacji przebudowy przejść dla pieszych 

przy drogach powiatowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że prace przy siedmiu przejściach 

zostały zakończone. Dodał, że trwa przebudowa przejścia w Nowej Wsi, gdzie nie wykonano jeszcze 

prac brukarskich oraz montażu oświetlenia. 

7. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy osiągnięto porozumienie z wykonawcą zajmującym 

się wycinką drzew przy drogach powiatowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że wykonawca nie zamierza 

dokończyć prac i obecnie trwają procedury zmierzające do odstąpienia od umowy i wystąpienia do sądu 

o zwrot kosztów pozyskanego przez wykonawcę drewna. 

8. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zwrócił uwagę na brak oznakowania przed skrzyżowaniem drogi 

powiatowej z drogą gminą w miejscowości Biały Bór, informującego o zamknięciu drogi 

za skrzyżowaniem.  

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

zamontowane. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz oraz Starosta p. Adam Olejnik potwierdzili 

powyższy fakt.  

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

za udział w spotkaniu, po czym zakończył 124 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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