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Protokół Nr 125/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 16 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. Grażyna Kalita                   - Skarbnik Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska          - Sekretarz Powiatu  

8. Rafał Zieliński                    - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

9. Teresa Kleczewska             - Inspektor w Wydziale Komunikacji 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 124 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2022 r. 

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

7. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

8. 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 16 sierpnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 
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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 124 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

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

o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 

2022 r. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za I półrocze 2022 r. Dodała, że zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych 

Zarząd Powiatu ma obowiązek przedłożenia niniejszej informacji Radzie Powiatu oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że niepokój mogą budzić prace związane z budową przejścia 

dla pieszych w Nowej Wsi oraz z budową i przebudową drogi powiatowej w Lisich Kątach. 

Wyjaśnił, że p. Mioduszewski także wyraził swoje obawy związane z realizacją zadania w Lisich 

Kątach, po czym zwrócił się z prośbą do Starostwa Powiatowego o interwencję. Starosta p. Adam 

Olejnik poinformował, że wykonawca realizujący ww. zadanie, wykonuje także prace w Salnie, 

które na chwilę obecną postępują i mogą świadczyć o tym, że wykonawca przystąpi do prac w Lisich 

Kątach. Dodał, że pozostałe zadania są realizowane sprawnie, bez konieczności zwiększania 

wynagrodzenia wykonawcom. 

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

do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 

2022 r., w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że wszystkie firmy przystępujące do przetargów, 

nie realizują zadań w terminie z uwagi na inne, liczne zobowiązania. Zapytał, czy istnieje możliwość 

zastrzeżenia terminowości wykonywania prac i zwiększenia kar za każdy dzień zwłoki. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że na chwilę obecną, poza pracami związanymi z budową 

przejścia dla pieszych w Nowej Wsi, nie odnotowano przekroczenia terminów. Dodał, że umowy 

z wykonawcami zawierają zabezpieczenie w postaci kar, jednak można rozważyć ich zwiększenie.   

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za I półrocze 2022 r. 
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Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2022 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

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

o przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku. Dodała, że zgodnie 

z art. 266 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma również obowiązek przedłożenia 

niniejszej informacji Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 

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

do przedmiotowej  informacji, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita bardzo 

czytelnie przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku. Dodał, że jego zdaniem, procentowa spłata 

odsetek zaciągniętego kredytu w porównaniu do wysokości budżetu Powiatu przedstawia się korzystnie. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że kredyt w wysokości 8 mln zł jest dobrym 

rozwiązaniem, ponieważ pozwoli na ukończenie inwestycji. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że kredyt zostanie zaciągnięty na pokrycie bieżących potrzeb 

inwestycyjnych. Dodał, że zaciągnięcie kolejnego kredytu zależne jest od wysokości otrzymanego 

dofinansowania na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.  

Skarbnik p. Grażyna Kalita dodała, że należy pamiętać, że środki przyznane np. z Rządowego Funduszu 

Polski Ład są przeznaczone na konkretne zadanie i  nie mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące.  

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 za I półrocze 2022 roku. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 

– 2027 za I półrocze 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 Kolejno Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2022. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały. 

Wobec braku uwag 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 125/157/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

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

1. Inspektor w Wydziale Komunikacji p. Teresa Kleczewska poinformowała, że został przygotowany 

wniosek na uruchomienie 2 dodatkowych linii komunikacyjnych na podstawie Uchwały Nr XL/41/2022 

Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. 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. Dodała, że wniosek dotyczy tras relacji Grudziądz – Mokre oraz Grudziądz – Świecie 

nad Osą, która liczy 32,7 km. P. Teresa Kleczewska poinformowała także, że zostały wprowadzone 

2 nowe przystanki na terenie Miasta Grudziądz, a mianowicie przy Solankach oraz przy ul. Rydygiera. 

Oznajmiła, że wszystkie kwestie finansowe zostały dopięte, natomiast dopłata od Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego byłaby zawarta na okres od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., 

przy czym w listopadzie lub grudniu nastąpi nabór na rok kolejny.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że mieszkańcy miejscowości Zakrzewo są rozczarowani, 

że Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie przystąpiła do realizacji zadania w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. Oznajmił, że Powiat Grudziądzki będzie wnioskował o dopłaty do Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego na kolejny rok, jednak trudno jest przewidzieć, jaka pula środków zostanie 

przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania. Starosta p. Adam Olejnik poinformował 

o przygotowaniach zmierzających do utworzenia związku funkcjonującego od 2024 r., który zwiększy 

szansę na pozyskiwanie środków.   

2. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn. FN.3101.2.26.2022,  

w którym Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przedkłada propozycję wniosków o dofinansowanie 

zadań drogowych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Oznajmił, że przedmiotowe pismo zostało złożone w odniesieniu do ustaleń podczas 124 posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 1 sierpnia br., jednak pojawiły się istotne kwestie, które powodują zmianę 

kolejności zadań. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że po dokonaniu aktualizacji wyceny 

przebudowy drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta, szacunkowa wartość zadania wyniosła 
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7,5 mln zł. Wyjaśnił, że z uwagi na wytyczne naboru oraz kwotę szacunkową zadania, wniosek 

na przebudowę drogi nr 1383C musi zostać złożony na ostatnim miejscu. Następnie zaproponował, 

aby przebudowę ww. drogi rozłożyć na okres 2 lat.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wyraził swoje zdziwienie, co do kwoty wynikającej 

z aktualizacji wyceny przebudowy drogi 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta. Powiedział, że kwota 

7,5 mln zł była już znana podczas wnioskowania o pozyskanie środków w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że kosztorys zadania nie był 

wymagany podczas składania wniosku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, ponieważ wówczas 

wystarczyła prognoza kosztów.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Zarząd Powiatu wyraża zgodę na złożenie wniosku 

o dofinansowanie przebudowy drogi 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, czy Rządowego Programu Polski Ład. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, jak długi odcinek drogi zostałby przebudowany 

w pierwszej części w przypadku realizacji zadania na przestrzeni 2 lat.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że byłaby to kontynuacja dalszego 

odcinka drogi, jednak na chwilę obecną nie wydzielono konkretnej długości. Wyjaśnił, iż należy zadanie 

wydzielić kwotowo, a następnie albo podzielić zadanie na poszczególne etapy związane m.in. z wycinką 

drzew, pracami brukarskimi lub podzielić odcinek na równą odległość i wykonywać prace należące 

do danego odcinka drogi.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że Zarząd Powiatu powinien otrzymywać dokładne 

informacje, co do przebiegu zaplanowanych prac. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaproponował, aby w pierwszym roku przebudować 

odcinek drogi do wyremontowanego już odcinka w Grucie.  

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby złożyć wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg z podziałem na 2 lata. Stwierdził, iż należy podzielić kwotę szacunkową zadania na mniej więcej 

równe części, a następnie pod te wartości przygotować zakres prac.  

Pismo z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn. FN.3101.2.26.2022 w sprawie propozycji wniosków 

o dofinansowanie w 2023 r. zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 
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3. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma z dnia 8 sierpnia 2022 r. (wpływ do Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu dn. 9 sierpnia 2022 r.), sygn. ZP.271.3.12.2022 w sprawie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji 

na zadanie pn. „Remont odcinków dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej”. Oznajmił, że Zarząd 

Powiatu wyraził zgodę na powyższe. 

Pismo z dnia 8 sierpnia 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dn. 9 sierpnia 

2022 r.), sygn. ZP.271.3.12.2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Remont odcinków dróg 

powiatowych metodą nakładki asfaltowej” stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

4. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił wniosek z dnia 9 sierpnia 2022 r. (wpływ do Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu dn. 11 sierpnia 2022 r.), sygn. FN.3101.2.27.2022 o przyspieszenie 

płatności dla firmy EXPERT sp. z o.o. sp.k. z Grudziądza, za wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych polegających na budowie i przebudowie przejść dla pieszych”, w kwocie 1.179.500,00 zł.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita powiedziała, że nie widzi przeciwwskazań, co do przyspieszenia 

terminu zapłaty. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że wszystkie przejścia zostały 

zrealizowane. Oznajmił, że konieczne będzie wykonanie dodatkowych prac związanych 

z umiejscowieniem słupa oświetleniowego na przejściu w Łasinie, wymagających wsparcia elektryków. 

Dodał, że zgodnie z zapewnieniami, do 10 września br. problem zostanie rozwiązany.  

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

akceptacji dla przyspieszenia płatności dla firmy EXPERT sp. z o.o. sp.k. z Grudziądza za wykonanie 

zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegających na budowie i przebudowie przejść dla 

pieszych”, w kwocie 1.179.500,00 zł.  

Wniosek z dnia 9 sierpnia 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dn. 11 sierpnia 

2022 r.), sygn. FN.3101.2.27.2022 o przyspieszenie płatności dla firmy EXPERT sp. z o.o. sp.k. 

z Grudziądza, za wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegających na budowie 

i przebudowie przejść dla pieszych” stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

5. Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego o zaplanowanie na dzień 31 sierpnia br. uroczystego odbioru mostu na rzece Osa, drogi 

w Gminie Łasin oraz przejścia dla pieszych w Nowej Wsi. Dodał, że podczas odbioru obecny będzie 

także Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski p. Józef Ramlau. 
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6. Starosta p. Adam Olejnik przypomniał także o dożynkach diecezjalno – powiatowo – miejsko – 

gminnych, które odbędą się 21 sierpnia br. w Radzyniu Chełmińskim.  

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

za udział w spotkaniu, po czym zakończył 125 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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Protokołowała: Monika Bylińska  


