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Protokół Nr 127/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 28 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. Grażyna Kalita                 - Skarbnik Powiatu 

7. Natalia Mrozińska   - Pomoc administracyjna 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „Regulaminu Międzygminnego 

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu Powiatu Grudziądzkiego”. 

5. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

6. 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 28 września 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.  

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

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

w sprawie 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 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku uwag 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 127/166/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 Następnie p. Natalia Mrozińska, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „Regulaminu Międzygminnego 

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu Powiatu Grudziądzkiego”. 

Wyjaśniła, że w porównaniu do roku ubiegłego, zmiana Regulaminu dotyczy sztafetowych biegów 

przełajowych, ponieważ wprowadzono zapis umożliwiający udział w nich 6 zawodników, bądź 6 

zawodniczek, zamiast od 6 do 10 zawodników.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy wpłynęły uwagi lub sugestie do poprzedniego „Regulaminu 

Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

P. Natalia Mrozińska odpowiedziała, że nie wpłynęły żadne uwagi, ani sugestie. 

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

do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym: 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz odniósł się do zapisu odnośnie indywidualnych 

i zespołowych biegów przełajowych. Zwrócił uwagę, że Regulamin powinien zawierać informację, 

że punktacja odbywa się zgodnie z regulaminem wojewódzkim.  

Wobec braku dalszych uwag i wniosków formalnych, po dokonaniu zmiany w Regulaminie zgodnie 

z sugestią Członka Zarządu p. Aleksandra Zadykowicza, Starosta p. Adam Olejnik przeszedł 
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do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „Regulaminu Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu Powiatu Grudziądzkiego”. 

Uchwała Nr 127/167/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie 

„Regulaminu Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z terenu 

Powiatu Grudziądzkiego” stanowi załącznik nr 3 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 piśmie otrzymanym z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego odnośnie podjęcia decyzji w sprawie wniosków złożonych w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Wyjaśnił, że Powiat Grudziądzki złożył wniosek na remont drogi 

w miejscowości Biały Bór w ubiegłym, jak i w bieżącym roku. Starosta p. Adam Olejnik dodał,  

że wniosek złożony w 2021 r. uplasował się na drugim miejscu na liście rezerwowej, jednak nie ma 

pewności, że wystarczy środków także na to zadanie, z uwagi na ogromne dofinansowanie  

na inwestycję, która znajduje się na pierwszym miejscu na liście. Oznajmił również, że zgodnie  

z regulaminem tylko jeden wniosek może zostać złożony na realizację danego zadania, w związku  

z powyższym należy podjąć decyzję o wycofaniu jednego z dwóch złożonych wniosków.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że wniosek złożony w 2021 r. zawiera kosztorys także  

z 2021 r., w związku z czym nie odzwierciedla obecnej sytuacji na rynku spowodowanej znacznymi 

podwyżkami cen. Stwierdził, że jest to argument przemawiający za wycofaniem wniosku, który został 

złożony w 2021 r.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy jest pewność, że wniosek złożony w 2022 r. 

zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że żaden ze złożonych wniosków nie ma stuprocentowej 

pewności odnośnie otrzymania środków. Poinformował, że w dniu wczorajszym tj. 27 września, 

rozmawiał z Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim p. Józefem Ramlau, który powiedział,  

że wniosek złożony przez Powiat Bydgoski, znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, 

nie otrzymał jeszcze środków, a prace w ramach przedmiotowego zadania już trwają.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, dlaczego wniosek złożony na realizację zadania 

w 2022 r. opiera się na cenach z 2021 r. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio wyjaśnił, że wniosek sporządzony w 2021 r. został opracowany 

w oparciu o ceny bieżące na rynku, natomiast w 2022 r. nastąpił gwałtowny wzrost cen. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że należy przeanalizować szansę na otrzymanie 

dofinansowania na 2023 r. pod kątem łącznej puli środków oraz ilości złożonych wniosków. 

Dodał, że należy również rozważyć, czy jest szansa na otrzymanie środków  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, iż należy sprawdzić, czy wniosek będący 

na liście rezerwowej ma szansę na otrzymanie dofinansowania, ponieważ w takim wypadku 

korzystniejsze byłoby wycofanie wniosku złożonego w 2022 r.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Wicewojewoda Kujawsko – Pomorskim p. Józef Ramlau 

zadeklarował, iż sprawdzi na jakim etapie jest przyznawanie środków na zadania znajdujące się  

na liście rezerwowej. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że w przypadku przekazania środków 

Powiatowi Bydgoskiemu, który znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, szanse Powiatu 

Grudziądzkiego automatycznie się zwiększają. Oznajmił, że wycofanie wniosku złożonego w 2022 r.  

i nie otrzymanie środków z listy rezerwowej na wniosek złożony w 2021 r. pozbawia Powiat 

Grudziądzki jakichkolwiek szans na otrzymanie dofinansowania, ponieważ wniosek z listy 

rezerwowej przepada, gdy nie otrzyma środków w roku bieżącym. Powiedział także, że w związku  

z powyższym korzystniejsze byłoby wycofanie wniosku, który znajduje się na liście rezerwowej, dając 

tym samym szansę wnioskowi złożonemu w 2022 r.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, na jaką kwotę opiewa wniosek złożony w 2022 r. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio oznajmił, że przedmiotowy wniosek został złożony na pozyskanie 

środków w wysokości 5 mln zł.  

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że ważne było, aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania 

środków i nie wnioskować o większą kwotę. Oznajmił, że z pisma otrzymanego z Kujawsko – 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wynika, że wielu wnioskodawców złożyło 

wnioski na realizację zadań, które znajdowały się już na liście rezerwowej.  

2. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że odbył się drugi przetarg na wykonanie remontów dróg 

w miejscowościach Gogolin oraz Stanisławki. Wyjaśnił, że wynik powtórzonego przetargu w dalszym 

ciągu przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację ww. zadań o 700 tys. zł, w związku  

z czym należy podjąć decyzję, czy realizować tańsze zadanie, czy odłożyć realizację obu zadań  

na przyszły rok. Starosta p. Adam Olejnik pokreślił, że firma, która wygrała przetarg ma liczne 

zobowiązania, których nie realizuje w terminie. Następnie poruszył również kwestię związaną  

z realizacją zadania dotyczącego przebudowy drogi w Kneblowie. Przypomniał, że ze względu  

na nieotrzymane dofinansowanie, postanowiono odłożyć realizację zadania na przyszły rok  

z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu drogi w 2023 r. 
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Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że jest szansa na otrzymanie środków z Gminy 

Grudziądz na realizację remontu drogi w miejscowości Gogolin. Dodał, że w jego ocenie, należałoby 

podjąć inwestycje remontowe zarówno w Gogolinie, jak i w Stanisławkach.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że należy wykonać remont drogi w Gogolinie, 

który został zaplanowany w pierwszej kolejności.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że przychyla się do realizacji remontu dróg 

w Gogolinie oraz w Stanisławkach.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał Członków Zarządu, czy popierają propozycję przystąpienia  

do realizacji remontu dróg w Gogolinie, a także w Stanisławkach. 

Członkowie Zarządu, w drodze głosowania, jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

3. Starosta p. Adam Olejnik poruszył także temat związany z budynkiem w Białochowie.  

Powiedział, że warto poznać wartość rynkową budynku, aby dokonać racjonalnej decyzji,  

co do jego dalszego losu. Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu wyrażają zgodę 

na zatrudnienie rzeczoznawcy, który dokona wyceny budynku w Białochowie.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

4. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła informację skierowaną przez Dyrektora Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie p. Izabelę Przanowską dotyczącą 

zakupu opału do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie  

i jednostkach podległych. Oznajmiła, że z przedstawionych informacji wynika, że łączne 

zapotrzebowanie środków finansowych na zakup opału wynosi 136.699,99 zł. Skarbnik Powiatu  

p. Grażyna Kalita powiedziała, że podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego zostaną 

zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu mające na celu zapewnienie brakujących środków  

na zakup opału do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie  

i jednostek podległych.  

Informacja skierowana przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Wydrznie p. Izabelę Przanowską dotycząca zakupu opału do Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie i jednostek podległych stanowi załącznik nr 4  

do protokołu. 

5. Starosta p. Adam Olejnik powiedział również, że zgodnie z ustaleniami, został przygotowany 

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

„Uśmiech”, gdzie wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na złożenie wniosku przez 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Grudziądzkiego” dla Stowarzyszenia „Uśmiech”. 

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 127 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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Protokołowała: Monika Bylińska  


