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Protokół Nr 126/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 21 września 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. Grażyna Kalita                 - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska        - Sekretarz Powiatu  

9. Rafał Zieliński                  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

10. Edward Wiatrowski        - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości    

11. Bożena Grabda                - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

12. Hanna Lotarska                 - Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego 

13. Kazimierz Sobótka     - Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa   

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 125 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci 

drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027”. 

6. Projekt Zarządzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 
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8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia 

do czynności prawnych. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

w Wydrznie.  

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków 

na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji 

celowych. 

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

Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Grudziądzkim na lata 2022 – 2024. 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów 

na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 

17. Projekty decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddające w trwały zarząd na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu 

Grudziądzkiego. 

18. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

19. 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 21 września 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 
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Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do punktu dotyczącego przyjęcia porządku posiedzenia,  

po czym złożył wniosek o zmianę proponowanego porządku poprzez zmianę kolejności 

zaproponowanych wcześniej punktów. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku posiedzenia. 

W związku z powyższym, Starosta p. Adam Olejnik przedstawił zmieniony porządek posiedzenia 

i przystąpił do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek. 

Następnie Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół 

z 125 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. Wyjaśnił, że przedmiotowe pełnomocnictwo posłuży do reprezentowania 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 

dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej 

nr 1397C Grudziądz – Dębieniec” w zakresie prowadzenia spraw formalno – prawnych związanych 

z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz wymaganych decyzji. 

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 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 126/164/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu dot. projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2022 - 2027”. Przypomniał, że przedmiotowy Plan był przedmiotem dyskusji oraz opiniowania podczas 



 
 

4 
 

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu, po czym zapytał Kierownika Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego, czy nastąpiły zmiany do pierwotnie omawianego projektu.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński oznajmił, że nastąpiły zmiany 

wynikające z upływu czasu, jaki upłynął od prezentacji podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Powiatu. Doprecyzował, że dodano informację o wysokości otrzymanego dofinansowania na remont 

drogi oraz uwzględniono publiczny transport zbiorowy, jako jeden z priorytetów, na których powinien 

opierać się plan modernizacji i rozwoju sieci dróg powiatowych. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Wójtowie oraz Burmistrzowie zgłosili uwagi do przedmiotowego 

„Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027”. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński oznajmił, że nie wpłynęły 

żadne uwagi, co do przedmiotowego Planu. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia „Planu 

rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027” w związku z czym: 

1. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio oznajmił, że pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2022 - 2027”. Powiedział, że dodanie kwestii związanych z organizacją publicznego transportu 

zbiorowego jest bardzo istotne, ponieważ stanowi jeden z elementów, który jest dodatkowo punktowany 

przy ocenianiu wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

2. Starosta p. Adam Olejnik wspomniał o utworzeniu dwóch dodatkowych linii autobusowych. 

Wyjaśnił, że linia nr P16 relacji Grudziądz – Mokre/Szkoła (ul.Targowa) ma charakter gminny, głównie 

szkolny, natomiast linia nr P17 relacji Grudziądz/Intermarche – Świecie n/Osą przebiega przez Gminę 

Świecie nad Osą, Gminę Gruta oraz Gminę Grudziądz do Miasta Grudziądz. Starosta p. Adam Olejnik 

dodał, że 19 września br. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie z Wójtami, 

Burmistrzami oraz ich przedstawicielami na temat organizacji publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego w 2023 r, podczas którego 

pojawił się zamiar utworzenia kolejnych linii autobusowych. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, do kiedy Wójtowie muszą zgłosić chęć utworzenia 

nowych linii autobusowych.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że nowe linie autobusowe należy zgłosić w terminie 

do 10 października br., natomiast potwierdzenia istniejących linii trzeba dokonać do końca września br.    
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Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że mieszkańcy miejscowości Plemięta 

domagają się utworzenia linii, która będzie przebiegała przez Plemięta.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że Wójt Gminy Gruta p. Waldemar Kurkowski wspominał 

o mieszkańcach Plemiąt w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Dodał, 

że Wójtowie i Burmistrzowie muszą uzgodnić kwestie związane z przebiegiem linii przez poszczególne 

Gminy oraz związanym z tym podziałem kosztów. 

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027”. 

Uchwała Nr 126/165/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej dla Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 - 2027”stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma z dnia 8 września 2022 r. (wpływ 

do Starostwa Powiatowego 9 września br.), sygn. FN.3101.2.28.2022, złożonego przez Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego, dot. remontu drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że dokumentacja 

techniczna, która jest przedmiotem ww. pisma, dotyczy pozostałego odcinka drogi, a mianowicie 

od końca Odlewni Żeliwa w Lisich Kątach do skrzyżowania z drogą brukową. Dodał, że jest 

to wynikiem złożonego wniosku do Nadleśnictwa o partycypację w kosztach. Kierownik Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński powiedział, że we wniosku zadeklarowano, iż do końca 

2022 r. zostanie zrealizowana dokumentacja projektowa. Następnie poinformował, że ze wstępnych 

rozmów wynika, że wniosek złożony do Nadleśnictwa zostanie pozytywnie rozpatrzony i Powiat 

Grudziądzki otrzyma dofinansowanie na remont dalszego odcinka drogi nr 1357C Mokre – Kłódka.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, jaki koszt poniesie Powiat Grudziądzki, w związku 

z remontem dalszego odcinka drogi nr 1357C Mokre – Kłódka.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński powiedział, że koszt jaki 

poniesie Powiat Grudziądzki jest uzależniony od kosztorysu, który zostanie przygotowany 

po sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz od wysokości dofinansowania ze strony Nadleśnictwa. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że warto wnioskować o dofinansowanie od Nadleśnictwa, 

ponieważ wysokość ewentualnego dofinansowania może być korzystna dla Powiatu Grudziądzkiego. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik przyznał, że popiera próby wnioskowania o dofinansowanie 

zadania, jednak podkreślił, aby remont dalszego odcinka drogi nr 1357C Mokre – Kłódka nie był 

kosztem remontów innych dróg w powiecie.   

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że w przypadku otrzymania dofinansowania, środki te będą mogły 

zostać wykorzystane w 2023 r. lub w kolejnych latach. Podkreślił, że ważne jest nawiązanie współpracy 

już w tym roku odnośnie partycypacji w kosztach.   

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię odnośnie zabezpieczenia kwoty 

ok. 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1357C Mokre 

– Kłódka.  

Pismo z dnia 8 września 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 9 września br.), 

sygn. FN.3101.2.28.2022, złożone przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

p. Rafała Zielińskiego, dot. remontu drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma z dnia 7 września 2022 r. (wpływ 

do Starostwa Powiatowego 12 września br.), sygn. RRI.7234.213.2022, złożonego przez Wójta Gminy 

Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 1352C Parski – 

Grudziądz. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby na wszystkie napływające pisma w kwestii 

remontów dróg odpowiadać, iż zostaną one poddane rozpatrzeniu podczas pracy nad projektem budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2023 r. Wyjaśnił, że indywidualne rozpatrywanie każdego wniosku 

na bieżąco byłoby dość trudne.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio uznał propozycję Starosty p. Adama Olejnika za słuszną. 

Dodał, że należy wszystkie wnioski przeanalizować także pod kątem możliwości pozyskania 

dofinansowania na realizację zadań związanych z remontami dróg. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio 

poinformował, że Sołectwo Piaski przeznaczyło kwotę 35.000,00 zł na zakup materiału 

z przeznaczeniem na budowę chodnika. Dodał, że Wójt Gminy Grudziądz także przekaże 35.000,00 zł 

na przedmiotowe zadanie, w związku z czym, należy brać pod uwagę, iż do Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu wpłynie również przedmiotowa informacja z prośbą o zajęcie stanowiska.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik przypomniał, że Zarząd Powiatu podjął decyzję odnośnie 

realizacji inwestycji nie w krótkich odcinkach, lecz w całości. Oznajmił, że po wykonaniu pierwszej 

części budowy chodnika w miejscowości Wielki Wełcz, zakończono prace bez ich kontynuacji. 

Następnie Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik odniósł się do treści pisma złożonego przez Wójta 

Gminy Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 1352C Parski 

– Grudziądz. Powiedział, że wspólnie z Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu  
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p. Rafałem Zielińskim, dokonał rewizji stanu nawierzchni przedmiotowej drogi jeszcze przed 

wpłynięciem niniejszego pisma.  

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię odnośnie rozpatrzenia pism 

w kwestii remontów dróg podczas pracy nad projektem budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 r. 

Pismo z dnia 7 września 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 12 września br.), 

sygn. RRI.7234.213.2022, złożone przez Wójta Gminy Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza w sprawie 

modernizacji drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie obecnego stanu i spraw związanych z drogami 

powiatowymi. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński przekazał następujące 

informacje: 

1. Zakończono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – 

Lisnowo od km 5+644 do km 6+530”. 

2. Obecnie realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka 

Królewska – Gruta”, gdzie od 20 września br. trwa układanie masy wyrównawczej oraz prace 

brukarskie. 

3. Trwa układanie masy wyrównawczej na drodze nr 1357C Mokre – Kłódka na odcinku 400 

metrowym. 

4. Trwają prace związanie z układaniem masy i warstwy ścieralnej oraz prace brukarskie w ramach 

realizowanego zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – 

Wałdowo Szlacheckie – Ruda”, jednak wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu 

realizacji zadania do 23 października 2022 r. z uwagi na brak dostępności materiału do wykonania 

przepustów. Wyjaśnił, że pozostał do wykonania jeden przepust, na który wykonawca prawdopodobnie 

otrzyma materiał ok. 19 września br. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał 

Zieliński oznajmił, że wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 23 października 

2022 r. 

5.  Trwa porządkowanie pasa drogowego w związku z remontem drogi nr 1413C Boguszewo – 

Czeczewo. 
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6. Pozostało do zrealizowania położenie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych w Nowej 

Wsi oraz kwestie związanego z dokumentacją odnośnie atestów oraz badań natężenia oświetlenia. 

7. Unieważniono przetarg na remonty w formie nakładki asfaltowej z uwagi na dużą rozbieżność 

cenową, która z kolei wynika z wysokich cen materiałów oraz z bardzo wysokiej marży naliczonej przez 

wykonawców. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że niektórzy inwestorzy nierozsądnie postępują 

naliczając wysoką marżę. Poinformował także o braku działań Policji w kwestii patroli policyjnych 

w miejscowości Nowa Wieś. Członek Zarząd p. Krzysztof Klucznik wyjaśnił, że zwracał się do Policji 

z prośbą o interwencję z powodu nagminnie przekraczanej prędkości przez kierowców, jednak jego 

prośby nie poskutkowały. Jako paradoks podał przykład częstych patroli policyjnych w Lesie 

Rudnickim, gdzie liczba kierowców, zwłaszcza po sezonie letnim, jest niewielka.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że skoro jest taka konieczność to wystąpi do Komendanta Policji 

w Grudziądzu z prośbą o patrole policyjne w miejscowości Nowa Wieś. Dodał, że Komendant Policji 

w Grudziądzu prawdopodobnie będzie uczestniczył podczas obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego, w związku z czym będzie możliwość poruszenia ww. problemu publicznie.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński przekazał również informację 

dotyczącą zimowego utrzymania dróg. Powiedział, iż ze wstępnych ofert wynika, że nastąpił wzrost cen 

w stosunku do roku poprzedniego od 15% do 30% za wykonanie usługi. Poinformował także 

o znacznym wzroście ceny soli drogowej, która plasowała się od 330 do 370 zł za tonę, natomiast w tym 

roku najniższa oferta opiewa na kwotę 730 zł za tonę. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu p. Rafał Zieliński oznajmił, że zostanie zawarta umowa na zakup 100 ton soli za kwotę, 

która została zabezpieczona w budżecie, natomiast będzie wnioskował o zwiększenie środków, 

aby w pełni uzupełnić magazyny soli.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o kwestie związane z wycinką drzew.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że należy przygotować nowy projekt uchwały Rady Powiatu 

dotyczący uporządkowania spraw związanych ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki drzew.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński powiedział, że zrobił 

rozeznanie w sąsiednich Powiatowych Zarządach Dróg odnośnie stawek za sprzedaż drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w ciągach dróg powiatowych. Poinformował, że wiele 

Powiatów nie ma unormowanych stawek w ww. zakresie, ponieważ wycinka oraz sprzedaż drewna 

następują w drodze przetargu. Powiedział również, że zdarzają się Powiatowe Zarządy Dróg, 

które składują drewno na potrzeby własne Powiatu.  
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Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że przetarg musi zawierać w specyfikacji elementy związane 

zarówno z ceną usługi za wycięcie wskazanej ilości drzew oraz cenę, za którą wykonawca drewno 

zakupi. Wyjaśnił, że bilans tych kwot będzie decydował o wyborze oferenta. Starosta p. Adam Olejnik 

oznajmił, że projekt uchwały w przedmiotowym zakresie powinien zawierać możliwość wycinki drzew 

i zgromadzenie drewna na potrzeby własne z przeznaczeniem np. dla Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łasinie lub dla mieszkańców Powiatu, którzy zgłoszą się do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z prośbą o pomoc w kwestii opału.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński poinformował, że na chwilę 

obecną zostało wytypowanych 157 drzew do wycinki, która może zostać zrealizowana w 2022 r. 

oraz oczekuje na decyzje odnośnie wycinki kolejnych 73 drzew. Dodał, że nieustannie podczas 

objazdów po terenie powiatu grudziądzkiego, trwa typowanie kolejnych drzew do wycinki. Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński oznajmił, że dokładnej oceny 

oraz klasyfikacji drewna dokona brakarz.   

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że należy ustalić cenę minimalną za sprzedaż drewna.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że wybór oferenta na podstawie ceny usługi 

za wycięcie wskazanej ilości drzew oraz ceny, za którą wykonawca drewno zakupi, jest najlepszą 

metodą. Dodał, że mieszkańcy którzy mają trudną sytuację i problem z zakupem opału, powinni zwrócić 

się o pomoc przede wszystkim do gminnych ośrodków pomocy społecznej.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, kiedy zostanie zakończona inwestycja 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński odpowiedział, że termin 

na realizację ww. inwestycji upływa 5 października br. Dodał, że na chwilę obecną, wykonawca nie 

wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy.  

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

o przedstawienie projektu Zarządzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania 

materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. 

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

w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne 

i wydziały starostwa. Powiedziała, że zbliża się termin opracowania projektu budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2023 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz przewidywanego 

wykonania rocznego przy zastosowaniu metod kalkulacji wyszczególnionych w niniejszym 

Zarządzeniu. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita dodała, że wykonanie Zarządzenia zleca się 

Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom wydziałów Starostwa.  
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu Zarządzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego Członkowie 

Zarządu jednogłośnie przyjęli Zarządzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania 

materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa. 

Zarządzenie Nr 1/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały 

starostwa stanowi załącznik nr 6 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. Dodała, że Powiat Grudziądzki oczekuje na środki z Kujawsko – 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów związanych 

z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na terenie powiatu, w związku z czym konieczne będzie 

dokonanie kolejnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.  

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 126/158/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych, po czym 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 udzielenia upoważnienia do czynności prawnych. 

Uchwała Nr 126/159/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia do czynności prawnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”. Dodał, że w stosunku 

do pierwotnie przesłanego projektu, zostały dopisane w uzasadnieniu wartości złożonych ofert.  

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

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”. 

Poinformowała, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez Bank Spółdzielczy w Łasinie.  

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

do przedmiotowego 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 zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego”. 

Uchwała Nr 126/160/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Hannę Lotarską o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie.  

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

przedmiotowy projekt uchwały Zarządu Powiatu. Wyjaśniła, że pełnomocnictwo upoważnia 

do dokonania wyboru wykonawcy na dostawę paliwa gazowego oraz energii elektrycznej do nowo 

wybudowanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. 

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

do przedstawionego projektu uchwały. 

Przy 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 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 
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Uchwała Nr 126/161/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik ogłosił przerwę w obradach.  

Przerwa trwała od godz. 08:35 do godz. 08:45.  

Wznawiając obrady po przerwie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału 

Środowiska i Budownictwa p. Kazimierza Sobótkę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości 

kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

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

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji 

celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. Wyjaśnił, że na realizację dotacji 

zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, natomiast nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych dotyczy 

dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną wód, realizowanych na terenie powiatu 

grudziądzkiego w 2022 roku.  

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

do przedmiotowego 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 ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości 

kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

Uchwała Nr 126/162/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wysokości kwoty przeznaczonej 

na realizację dotacji celowych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Kolejno Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda, na prośbę 

Starosty p. Adama Olejnika, przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022. Oznajmiła, 

że przedmiotowy Program skierowany jest do dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo – 

Wychowawczych. Dodała również, iż zmiany związane są z oszczędnościami wynikającymi 
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z zatrudnieniem pracownika w ramach wynagrodzenia niższego, niż przewidywano oraz w późniejszym 

czasie, niż zakładano. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda 

powiedziała, że zaoszczędzone środki, w uzgodnieniu z dziećmi oraz Dyrektorem Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie, postanowiono przekazać na zajęcia dodatkowe 

dla dzieci, np. zajęcia sportowe, taneczne lub naukę samoobrony. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 

2021 – 2022 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grudziądzkim na lata 2022 – 

2024.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Grudziądzkim na lata 2022 – 2024. Wyjaśniła, że jednym z istotnych punktów Programu jest 

wyznaczenie rodzin zastępczych zawodowych, gdzie Powiat Grudziądzki proponuje jedną rodzinę 

zastępczą zawodową w powiecie grudziądzkim. Dodała, że Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Grudziądzkim zawiera cztery główne cele:  

- skierowany jest na rozwój różnych form rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez m.in. promowanie idei 

rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwanie kandydatów oraz szkolenia dla kandydatów,  

- wspieranie już istniejących rodzin zastępczych poprzez m.in. zapewnienie wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego, warsztatów rozwijających kompetencje rodzicielskie, 

- wzmacnianie rodzin naturalnych w celu utrzymania dzieci w rodzinach biologicznych, bądź 

wzmacnianie rodzin w celu powrotu dzieci z pieczy zastępczej, 

- pomoc w usamodzielnianiu się wychowankom pieczy zastępczej. 
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Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że nie zgłoszono żadnych uwag do realizacji poprzedniego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Grudziądzkim.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przyznała, że nie zgłoszono 

żadnych uwag do Programu, stąd też nastąpi kontynuacja realizowanych już działań.  

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

W związku z brakiem 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 przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Grudziądzkim na lata 2022 – 2024 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady 

Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Grudziądzkim na lata 2022 – 2024 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Kolejno Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda, na prośbę 

Starosty p. Adama Olejnika, przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030. 

Wyjaśniła, że ustalając cele szczegółowe i działania programu, brano pod uwagę przede wszystkim 

potrzeby osób niepełnosprawnych oraz możliwości ich sfinansowania. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że zgodnie z wcześniejszymi założeniami, wpisano do przedmiotowego 

Programu działanie mające na celu utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Powiedział, 

że pierwotna koncepcja zakładała przeznaczenie na ten cel budynku w Białochowie. Starosta p. Adam 

Olejnik oznajmił, że propozycja utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej została złożona Fundacji 

„Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” z siedzibą w Łasinie, jednak Prezes Fundacji 

p. Katarzyna Pyszora powiedziała, że nie podejmie się tego przedsięwzięcia. Starosta p. Adam Olejnik 

poinformował, że przeprowadzono rozeznanie odnośnie zapotrzebowania związanego z obszarem osób 

niepełnosprawnych, z którego wynika, że liczba zgłoszonych przez Gminy osób jest niewystarczająca 

na utworzenie tego typu obiektu. Dodał, że w związku z powyższym należy rozważyć realizację zadania 

przez Powiat Grudziądzki, jako organ prowadzący lub udostępnienie obiektu podmiotowi 

zewnętrznemu. Starosta p. Adam Olejnik poinformował także, iż poprosił Kierownika Wydziału 

Geodezji i Nieruchomości p. Edwarda Wiatrowskiego o przeanalizowanie ścieżki prawnej w kwestii 

ewentualnej sprzedaży obiektu w Białochowie. Dodał, że wywołany temat stanie się przedmiotem 

dyskusji podczas najbliższego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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Następnie Starosta p. Adam Olejnik 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 przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady 

Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu  w 2022 r. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2022 r. Wyjaśniła, że środki przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł. 

Doprecyzowała, że kwota 7.000,00 zł nie została wykorzystana w ramach otwartego konkursu ofert 

na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom 

pozarządowym.  

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu  w 2022 r. oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu  w 2022 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru 
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kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła wywołany projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. Wyjaśniła, że Powiat Grudziądzki planuje ogłosić otwarty konkurs na realizację 

zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w związku 

z czym konieczne jest ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.  

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

do przedmiotowego 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 ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 

do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała Nr 126/163/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z 

zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddających w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu 

Dróg nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że projekty 

zostały przesłane Członkom Zarządu w wersji elektronicznej do wcześniejszego zapoznania. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski dodał, że projekty decyzji 

dotyczą 11 obrębów w Gminie Rogóźno.  

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

do przedmiotowego projektów decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli decyzje Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 
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oddające w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące 

własność Powiatu Grudziądzkiego.  

Decyzja o sygn. GN.6844.25.49.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.50.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.51.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.52.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.53.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.54.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.55.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.56.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.57.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.58.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.59.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 września 2022 r. 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

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

1. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska poinformowała, że w związku z brakiem miejsca 

w archiwum zakładowym, dokonano wizji lokalnej pomieszczeń znajdujących się w Placówce 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, w wyniku której okazało się, że na parterze w budynku 
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znajduje się puste pomieszczenie idealnie dedykowane na utworzenie archiwum. Dodała, iż Dyrektor 

Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie p. Izabela Przanowska wyraziła wolę 

udostępnienia pomieszczenia. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska poinformowała także, 

że Powiat Grudziądzki otrzymał w formie darowizny działkę nr 46/2 w obr. 35 o powierzchni 76m2, 

co pozwoli na swobodne poruszanie się po zachodniej stronie budynku Starostwa Powiatowego.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że sprawa związana ze sprzedażą parkingu znajdującego się 

równolegle do parkingu przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego, zostaje odsunięta w czasie 

z uwagi na zaplanowany Młyn Wiedzy, którego utworzenie wiąże się z zabezpieczeniem miejsc 

parkingowych. Wyjaśnił, że w ramach ww. przedsięwzięcia, oprócz budowy parkingu 

przy ul. Piłsudskiego, zostaną także wykorzystane miejsca parkingowe leżące równolegle do parkingu 

przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego.  

2. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska poinformowała, że Powiat Grudziądzki uzyskał 

dofinansowanie wysokości 120.915,00 zł w ramach unijnego konkursu „Cyfrowy Powiat” na zakup 

serwerów, drukarek oraz laptopów dedykowanych w ramach elektronicznego obiegu dokumentów. 

Wyjaśniła, że Powiat Grudziądzki nie ponosi żadnego wkładu własnego w ramach ww. konkursu. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska dodała, że w budżecie Powiatu Grudziądzkiego 

zabezpieczono kwotę w wysokości 38.000,00 zł na zakup programu służącego do elektronicznego 

obiegu dokumentów, jednak zrezygnowano z zakupu, ze względu na możliwość skorzystania 

z darmowego programu.  

3. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska powiedziała, że ze wstępnych informacji wynika, iż Powiat 

Grudziądzki otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 80.000,00 zł na likwidację barier 

architektonicznych. Wyjaśniła, że środki te zostaną przeznaczone na wymianę drzwi, które mieszczą się 

przed wejściem na hol na parterze budynku, na drzwi o lżejszej konstrukcji oraz na platformę 

przyschodową, zamiast  rampy, znajdującej się również na parterze budynku. Dodała, że Powiat 

Grudziądzki również w tym przypadku nie ponosi żadnych kosztów. Sekretarz Powiatu p. Dorota 

Kaczerowska powiedziała, że ma nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

4. Starosta p. Adam Olejnik przypomniał o uroczystości w dniu 28 września br. z okazji 60 – lecia 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Dodał, że wstępny 

termin kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu zaplanowano na 27 września br. na godzinę 15:00.  

5. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska powiedziała również, że zgodnie z ustaleniami, został 

przygotowany wniosek o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

dla p. Michała Kosowicza, gdzie wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wniosek nie dotyczy urzędniczej pracy p. Michała Kosowicza, 

lecz jego dodatkowej działalności związanej głównie z przyrodą i historią. Następnie Starosta p. Adam 
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Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na złożenie wniosku przez Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” dla p. Michała 

Kosowicza. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

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

za udział w spotkaniu, po czym zakończył 126 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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