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Protokół Nr 129/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 19 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. Grażyna Kalita                 - Skarbnik Powiatu 

7. Kazimierz Sobótka          -  Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa 

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

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 127 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia dotacji celowej  

dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. 

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.  
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Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 19 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 z 127 posiedzenia Zarządu 

Powiatu 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 przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 129/169/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2022 roku  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 2  

do protokołu. 

 Kolejno Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka, na prośbę 

Starosty p. Adama Olejnika, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego. Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu w dniu 21 września br. ogłosił nabór wniosków  

na udzielenie dotacji celowej na zadania związane z ochroną wód. Dodał, że został wyznaczony 

termin 14 – dniowy na składanie wniosków, natomiast na dotacje przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.  

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz 

Sobótka oznajmił, że został złożony jeden wniosek przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  

w Toruniu na kwotę dotacji w wysokości 7.799,00 zł, co stanowi 60 % całego zadania. Dodał,  

że wniosek spełnia wszystkie wymogi wynikające z uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie zasad udzielania dotacji. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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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 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 129/170/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2022 roku  

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu  

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 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 przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2023”. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, Rada Powiatu co roku do końca listopada musi opracować ww. program. Dodała,  

że konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z organizacjami w sprawie projektu przedmiotowego 

programu i zostaną one przeprowadzone w terminie od 24 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r. 

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

że w porównaniu do ubiegłorocznego „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zwiększono zadania priorytetowe w zakresie 

turystyki.  

Starosta p. Adam Olejnik 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 

przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. 

Uchwała Nr 129/171/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 października 2022 roku  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 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: 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował o wystosowanej odpowiedzi do Wójta Gminy Gruta  

w związku z pismem w sprawie zwiększenia środków w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Starosta p. Adam Olejnik 

oznajmił, że w odpowiedzi zaproponował nieprzekraczalną kwotę w wysokości 15.000,00 zł. 

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

wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zakończył 129 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska  

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 


