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Protokół Nr 130/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 27 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 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 128 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Organizacja komunikacji powiatowej w roku 2023: 

1) Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 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. 

2) Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

3) Sprawy organizacyjne. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

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

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  

w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu 
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udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego  

w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz pomiędzy ul. Konwaliową  

a ul. Krokusową. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze 

gminnej 040130C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka rekreacyjno -

wypoczynkowego w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz. 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Krystynie Kaczorowskiej. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Stowarzyszeniowi „Uśmiech”. 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Michałowi Kosowiczowi. 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Henrykowi Makowskiemu. 

18. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Elżbiecie Miłkowskiej. 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Danucie Styperek. 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Agnieszce Wesołowskiej. 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Markowi Duszyńskiemu. 

22. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Aleksandrze Jankowskiej.  

23. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Janowi Borowskiemu. 

24. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Kołu Gospodyń Wiejskich Szembruczek. 
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25. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Kazimierzowi Drozdowskiemu. 

26. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Panu Henrykowi Zacharskiemu. 

27. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” Pani Elżbiecie Fabińskiej. 

28. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna 

opałowego. 

29. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu (do przeprowadzenia  

w roku 2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać”). 

30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu (do przeprowadzenia  

w roku 2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP  

w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świecie nad Osą - 

Lisnowo w km 12+359”). 

31. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

32. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich 

obecnych biorących udział w posiedzeniu. 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 27 października 2022 r. 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 27 października 2022 r. 

stanowi załącznik nr 2 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 128 posiedzenia Zarządu 

Powiatu i przyjęli jednogłośnie. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że rozszerzone posiedzenie Zarządu Powiatu 

wynika z przyspieszonego terminu naboru wniosków na organizację przewozów autobusowych. 



 
 

4 
 

Następnie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 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. Zapytał, czy ktoś z zebranych zgłasza pytania lub uwagi do przedmiotowego projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

1. Wójt Gminy Świecie nad Osą p. Ireneusz Maj zwrócił uwagę na brak miejscowości Lisnówko 

na trasie linii P17. 

 

Inspektor p. Teresa Kleczewska odpowiedziała, że w projekcie przedmiotowej uchwały zostały 

wymienione główne przystanki. Dodała, że w rozkładach jazdy, które zostały wcześniej przesłane 

drogą elektroniczną Wójtom i Burmistrzom, Lisnówko widnieje na trasie linii P17. 

 

2. Starosta p. Adam Olejnik zapytał Dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej p. Annę 

Majchrzak – Poniewierkę, czy zwiększona liczba linii autobusowych, nie będzie stwarzać utrudnień, 

co do kwestii organizacyjnych.  

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej p. Anna Majchrzak – Poniewierka odpowiedziała,  

że jest w stałym kontakcie z Kierownikiem Wydziału Komunikacji p. Markiem Ziemerem, po czym 

dodała, że na chwilę obecną zatrzymywanie się autobusów oraz zjeżdżanie ich do zajezdni  

na przystanku przy Intermarche, nie stanowi problemu. 

 

3. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że Gmina Rogóźno nie przystępuje do realizacji zadania  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wyjaśnił, iż wiąże się to z pozbawieniem Miasta  

i Gminy Łasin możliwości partycypacji w kosztach wspólnie z Gminą Rogóźno, przez którą linia P21 

z Łasina będzie przebiegać.  

Przy braku dalszych uwag oraz po wprowadzeniu miejscowości Lisnówko do wykazu linii P17, 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 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 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 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 stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
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 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

o charakterze użyteczności publicznej. Wyjaśnił, że w związku z zawartym porozumieniem z Miastem 

Grudziądz, cena biletu nie może być niższa od ceny biletu obowiązującego w komunikacji miejskiej. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że od 1 stycznia 2023 r. minimalna cena biletu będzie wynosiła 

3,80 zł.  

Inspektor p. Teresa Kleczewska, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, przedstawiła proponowane 

ceny biletów jednorazowych oraz miesięcznych na poszczególnych liniach autobusowych. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby zgłosić uwagi  

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu. 

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

Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 4  

do protokołu. 

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

organizacyjnych związanych z organizacją komunikacji powiatowej w roku 2023, w związku z czym: 

1. Starosta p. Adam Olejnik powrócił do tematu poruszonego podczas wcześniejszych spotkań 

odnośnie wyboru operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Nawiązał do możliwości wydłużenia umowy z obecnym operatorem o kolejny rok. Następnie Starosta 

p. Adam Olejnik zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii, co do jakości, staranności oraz terminowości 

usług świadczonych przez firmę Irex – Trans Sp. z o.o.  

Wójt Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz poinformował o dyspozycji sołtysów z terenu 

Gminy Grudziądz do uczestniczenia w przejeździe autobusu i wskazaniu odpowiednich przystanków 

w przypadku zatrudnienia nowego kierowcy przez operatora. Dodał, że pozwoli to na uniknięcie 

ewentualnych nieporozumień wywołanych nieznajomością trasy.  

Inspektor p. Teresa Kleczewska powiedziała, że jej zdaniem, firma Irex – Trans wywiązuje się 

bardzo dobrze z świadczonych usług. Oznajmiła, że w przypadku ewentualnych uwag,  

co do wykonywania usług, są one natychmiast wyjaśniane przez operatora. Zwróciła uwagę także  

na fakt, że pracownicy firmy pomogli opracować rozkłady jazdy autobusów na 2023 rok.  

Inspektor p. Teresa Kleczewska nawiązała także do aplikacji „KiedyPrzyjedzie”, która daje możliwość 
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sprawdzenia, czy autobus był na danym przystanku o właściwej porze. Poinformowała również  

o możliwości płatności kartą, w niektórych autobusach, za zakup biletów. Inspektor p. Teresa 

Kleczewska podsumowała, że usługi przewozów autobusowych świadczone przez firmę Irex – Trans 

Sp. z o.o. wykonywane są bardzo dobrze.  

Dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej p. Anna Majchrzak – Poniewierka powiedziała,  

że również nie zgłasza żadnych uwag, co do usług świadczonych przez obecnego operatora. 

Przy braku dalszych opinii Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wydali pozytywną opinię odnośnie podpisania z firmą Irex – Trans 

Sp. z o.o. umowy na kolejny rok.  

2. Starosta p. Adam Olejnik zaproponował spotkanie w dniu 2 listopada br. o godzinie 13:00  

w celu akceptacji przygotowanych projektów rozwiązań komunikacji powiatowej w roku 2023. 

Inspektor p. Teresa Kleczewska poinformowała, że projekty umów nie odbiegają, co do treści,  

od umów, które obowiązują w 2022 roku. Powiedziała, że przedmiotowe projekty oraz wysokości 

kwot, jakie poszczególne Gminy będą musiały ponieść w związku z realizacją zadania, zostaną 

wysłane drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych w celu przeanalizowania.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, iż mimo zwiększonego zakresu związanego z realizacją zadania, 

ilość etatów pozostaje bez zmian. Dodał również, iż w listopadzie zostaną przedstawione informacje 

ws. powołania Związku Powiatowo – Gminnego. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik ogłosił 10 minut przerwy w obradach. Podczas przerwy obrady 

opuścili: Wójt Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz, Wójt Gminy Gruta p. Waldemar Kurkowski, 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński p. Krzysztof Chodubski, Wójt Gminy Świecie nad Osą 

p. Ireneusz Maj, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łasin p. Renata Janczak, Sekretarz Miasta  

i Gminy Łasin p. Benedykt Stecki, Dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej p. Anna Majchrzak – 

Poniewierska, Kierownik Wydziału Komunikacji Miejskiej p. Andrzej Maciejewski, p. Paweł Gross,  

p. Bartosz Lewandowski oraz p. Renata Kurkus.  

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

Komunikacji p. Marka Ziemera o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie  

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. Dodał, że stawki, o których mowa w przedstawianym projekcie uchwały,  
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są określone w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 lipca 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu  

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  

oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu  

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu 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 przedmiotowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu. Dodała, że w ramach realizacji zadania prowadzony będzie w pięciu lokalizacjach punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska oznajmiła także, iż kwota na realizację zadania 

pozostaje bez zmian i wynosi 64.020,00 zł.  

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 

ogłoszenia otwartego konkursu 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 130/173/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 6  

do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

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

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu. Powiedziała, że w związku z podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

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

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, niezbędne jest powołanie Komisji 

Konkursowej. Wyjaśniła, że Komisja Konkursowa będzie opiniowała złożone oferty, po czym 

przedstawi propozycje wyboru Zarządowi Powiatu, który z kolei do 30 listopada br. będzie musiał 

wyłonić wykonawcę zadania.  

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego 

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

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała Nr 130/174/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej stanowi załącznik nr 7  

do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz pomiędzy  

ul. Konwaliową a ul. Krokusową, po czym 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 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz pomiędzy ul. Konwaliową a ul. Krokusową. 

Uchwała Nr 130/175/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz pomiędzy ul. Konwaliową a ul. 

Krokusową stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej 040130C, obręb Węgrowo, gmina 

Grudziądz. 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 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

przy drodze gminnej 040130C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz. 

Uchwała Nr 130/176/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego przy drodze gminnej 040130C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w obrębie Biały Bór, gmina 

Grudziądz oraz 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 

uchwała Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w obrębie Biały 

Bór, gmina Grudziądz została przyjęta przez 4 Członków Zarządu. Od głosu wstrzymał się Członek 

Zarządu p. Krzysztof Klucznik. 

Uchwała Nr 130/177/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
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ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz stanowi załącznik 

nr 10 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. 

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

do przedstawionego 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 130/172/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 11  

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. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła niniejszy projekt uchwały Rady Powiatu. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

W związku z brakiem 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 12 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. 
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Przy braku 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 13 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adma Olejnik odczytał nominowanych do honorowego tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” oraz wnioskodawców. 

Starosta p. Adam Olejnik poddał pod głosowanie 14 projektów uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 14 projektów przedmiotowych uchwał 

Rady Powiatu oraz postanowili przekazać powyższe projekty pod obrady Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu poddał także analizie karty oceny wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony 

dla Powiatu Grudziądzkiego”. 

Wykaz nominowanych do honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego”  

oraz wnioskodawców stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Karty oceny wniosków o nadanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

stanowią załączniki od nr 15 do nr 28 do protokołu. 

Projekty uchwał w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” 

stanowią załączniki od nr 29 do nr 42 do protokołu. 

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

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego. Powiedział, że projekt 

uchwały zawiera minimalne ceny sprzedaży drewna opałowego, ponieważ to oferenci będą składać 

propozycje cen. Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu. 

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

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu, w związku z czym: 
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Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy konieczne jest zatrudnianie brakarza do oszacowania 

ilości masy drewna w drzewach przeznaczonych do wycinki. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że opinia brakarza stanowi 

niezależny dokument sporządzony przez firmę zewnętrzną. Dodał, że niezależny dokument 

gwarantuje wiarygodność, co do treści zawartych w zamówieniu. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że jego zdaniem, dokument sporządzony przez firmę zewnętrzną 

zapewnia brak podejrzeń ze strony wykonawcy. Oznajmił, że chciałby nakłonić do podobnego 

działania podczas innych postępowań związanych z gospodarowaniem majątkiem.  

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego. 

Uchwała Nr 130/178/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg Grudziądzu. Dodał, że przedmiotowe pełnomocnictwo służy do przeprowadzenia  

w roku 2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać”. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Zarządu Powiatu. 

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg Grudziądzu. 

Uchwała Nr 130/179/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

Grudziądzu stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

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

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg Grudziądzu. Dodał, że przedmiotowe pełnomocnictwo służy do przeprowadzenia  

w roku 2022 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego 

pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś  

w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo w km 12+359”. 
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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 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg Grudziądzu. 

Uchwała Nr 130/180/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 października 2022 roku  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

Grudziądzu stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

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

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

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła treść pisma skierowanego przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Linowie, Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowską, w którym zwrócono się 

z prośbą o dofinansowanie XII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2022.  

Dodała, że Festiwal odbędzie się 25 listopada br., a swoim zasięgiem obejmie powiat grudziądzki, 

brodnicki oraz miasto Grudziądz, natomiast zebrane fundusze zostaną przeznaczone na organizację 

Festiwalu. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że w 2021 r. Powiat Grudziądzki 

przeznaczył kwotę 700 zł na nagrody dla uczestników Festiwalu. 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego jednogłośnie ustalił kwotę w wysokości 700 zł na dofinansowanie 

XII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2022. 

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

wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zakończył 130 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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