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Protokół Nr 128/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 10 października 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  

7. Grażyna Kalita                 - Skarbnik Powiatu 

8. Rafał Zieliński   - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

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

10. Danuta Kuczera    - Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 126 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

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

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powierzenia przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego brokerowi MAXIMUS 

BROKER Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie likwidacji Związku Powiatów 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

9. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 
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10. 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 10 października 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 wnieśli uwag do protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół 

z 126 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Pełnomocnika Starosty ds. Oświaty p. Danutę 

Kuczerę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Pełnomocnik Starosty ds. Oświaty p. Danuta Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wyjaśniła, 

że wprowadzono zmiany do Karty Nauczyciela, które dotyczyły zmiany stanowiska z opiekuna stażu 

na mentor. Dodała, że w ślad za tą zmianą konieczne było wprowadzenie nowego stanowiska  

do regulaminu oraz uzupełnienie zaleceń odnośnie wysokości dodatku funkcyjnego. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku 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 regulaminu wynagradzania nauczycieli  

oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 
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Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita 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 przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku 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 Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 stanowi załącznik 

nr 4 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 powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego brokerowi MAXIMUS BROKER Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164,  

87 – 100 Toruń. 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powierzenia przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego brokerowi MAXIMUS 

BROKER Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87 – 100 Toruń. Wyjaśniła, że z dniem 31 grudnia 
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2022 r. kończy się umowa na ubezpieczenie powiatu grudziądzkiego, w związku z czym konieczne 

jest przeprowadzenie postępowania. Oznajmiła, że podjęto decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa 

brokerowi w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania.  

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że postępowanie będzie przeprowadzone na okres 2 lat, ponieważ 

firma nie podejmuje się wyłonienia ubezpieczyciela na dłuższy okres z uwagi na sytuację 

spowodowaną inflacją. Następnie zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu. 

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

brokerowi MAXIMUS BROKER Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87 – 100 Toruń. 

Uchwała Nr 128/168/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 października 2022 roku  

w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego brokerowi MAXIMUS BROKER Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87 – 100 Toruń 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Powiedział,  

że Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego istnieje od roku 2012 i przez lata 

realizował kilka celów, które zostały osiągnięte. Dodał, że w związku z osiągniętymi celami, zgodnie  

ze Statutem Związku, nie ma podstaw do dalszego działania. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił,  

że poszukiwano nowego celu działania oraz nowego przewodniczącego Związku, ponieważ 

dotychczasowy przewodniczący zrezygnował z funkcji z przyczyn zdrowotnych, jednak poszukiwania 

nie przyniosły efektów. Następnie powiedział, że rozwiązanie oraz likwidacja Związku następuje  

w drodze uchwały Zgromadzenia na wniosek, co najmniej 1/3 statutowej liczby członków Związku. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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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 powiedział, że upłynął termin składania wniosków o nadanie honorowego 

tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. Dodał, że prawdopodobnie zostaną złożone kolejne 

wnioski. Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił Członkom Zarządu wszystkie osoby  

oraz podmioty nominowane do nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”. 

2. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił treść pisma z dnia 28 września 2022 r. złożonego przez 

Sekretarza Gminy Gruta p. Sabinę Kamińską, w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej. Dodał, 

że zaproponowana kwota 50.000,00 zł jest zdecydowanie za wysoka, po czym zaproponował dotację 

w wysokości 15.000,00 zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

Pismo z dnia 28 września 2022 r. złożone przez Sekretarza Gminy Gruta p. Sabinę Kamińską  

w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

3. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił także treść pisma z dnia 30 września br., sygn.  

ID-III.8010.3.8.2021.BM, w sprawie zmian terminu i finansowania zadania pn. „Budowa obwodnicy 

miasta Radzyń Chełmiński – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego 

wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia”. Oznajmił, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania określone zostały kwoty  

na poszczególne lata, które wynoszą:  

- w 2022 r. – 0,00 zł, 

- w 2023 r. – 39 687,00 zł, 

- w 2024 r. – 39 687,00 zł, 

- w 2025 r. – 119 063,00 zł. 

Pismo z dnia 30 września 2022 r. złożone przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej  

p. Mirosława Graczyk w sprawie zmian terminu i finansowania zadania pn. „Budowa obwodnicy 

miasta Radzyń Chełmiński – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego 

wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

dzisiejszym nastąpi odbiór odcinka na drodze nr 1357C Mokre – Kłódka. Oznajmił, że wpłynęła 

prośba od firmy Unitrak Sp. z o.o. o jak najszybsze rozliczenie ww. zadania.  



 
 

6 
 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Powiat Grudziądzki oczekuje na środki z Gminy Grudziądz 

na dofinansowanie ww. zadania. Dodał, że na podstawie protokołu z odbioru zadania Powiat 

Grudziądzki wystąpi do Gminy Grudziądz z wnioskiem o szybszą realizację dofinansowania.  

5. Członek Zarządu p. Barbara Dobek podziękowała Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Grudziądzu p. Rafałowi Zielińskiemu za realizację prac na rondzie w Wałdowie.  

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

wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zakończył 128 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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Protokołowała: Monika Bylińska  


