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Protokół Nr 131/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 14 listopada 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. Krzysztof Klucznik - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz      - Członek Zarządu 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 129 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2023 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031. 

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

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „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”. 

8. 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. 

9. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

10. 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 4 na 5 Członków Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Nieobecna jest p. Barbara Dobek. 
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Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 14 listopada 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 129 posiedzenia Zarządu 

Powiatu i przyjęli protokół jednogłośnie. 

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

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2023 rok. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że projekt budżetu nie zawiera przewidywanych środków 

finansowych z rozstrzygnięć wniosków złożonych przez Powiat Grudziądzki, lecz wyłącznie środki, 

które już zostały przyznane. Wyjaśnił, że otrzymanie kolejnych środków spowoduje zwiększenie 

budżetu Powiatu. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że część opisowa budżetu musi zawierać 

dokumentacje projektowe, które są już gotowe, w związku z powyższym należy wymienić również 

dokumentację projektową na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C 

Chełmno – Mniszek. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że jest to mylący dla czytelnika zapis, 

ponieważ nie jest to dokumentacja projektowa, lecz koncepcja projektowa, w związku z czym należy 

rozważyć zmianę nazwy zadania. Powiedział także o dokumentacji projektowej na budowę ścieżki 

pieszo – rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec, której zapis  

w budżecie wychodzi naprzeciw teoretycznej możliwości otrzymania dofinansowania i jest popierany 

przez partnerów samorządowych.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że w projekcie budżetu nie ujęto budowy 

chodnika w Wielkim Wełczu oraz w Parskach. Zapytał, czy zostaną ukończone rozpoczęte już 

budowy chodników. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok 

zgłoszono drugi etap remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo, lecz nie ujęto jej  

w projekcie. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, jakie prace zostały już wykonane na drodze powiatowej nr 1413C 

Boguszewo – Czeczewo. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że pozostało do wykonania  

ok. 2 km drogi, gdzie newralgicznym punktem jest ostry zakręt. Dodał, że w ramach prac 

utrzymaniowych naprawiono odcinek, który był w złym stanie, natomiast na chwilę obecną Powiat nie 
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posiada dokumentacji projektowej na tenże odcinek. Powiedział, że stan drogi nie należy do bardzo 

złych.  

Starosta p. Adam Olejnik powrócił do tematu chodników. Powiedział, że należy rozważyć budowę 

chodników w miejscowościach, w których mieszkańcy wyrazili chęć partycypacji w kosztach. 

Rozważył również wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – 

Czeczewo. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że w przypadku wykonania 

dokumentacji i nie rozpoczęcia budowy w ciągu dwóch lat, konieczne będzie wykonanie aktualizacji 

dokumentacji.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz oznajmił, że droga powiatowa nr 1413C Boguszewo – 

Czeczewo ma realną szansę na pozyskanie dofinansowania, a tym samym na ukończenie remontu 

całej drogi. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że zgadza się z propozycją, aby skorzystać z możliwości 

partycypacji w kosztach przy budowie chodników. Poinformował również, iż Kierownik Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński złożył propozycję, aby w styczniu 2023 roku utworzyć nowe zadanie 

w ramach przebudowy dróg powiatowych i poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio oznajmił, że w związku  

z powyższym zaproponował budowę przejścia dla pieszych w Wielkim Wełczu wraz z budową 

chodnika o długości 100 m. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że naciskał,  

aby dokumentację projektową zamienić na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej 

nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej w ciągi drogi nr 1397C Grudziądz – Turznice – 

Dębieniec ze względu na fakt, że część drogi jest w złym stanie. Dodał, że proponował także,  

aby zmniejszyć kwotę o 100 tys. zł na zadanie, polegające na budowie chodnika w miejscowości 

Linowo w ciągu drogi nr 1404C Słup – Linowo i próbować pozyskać środki finansowe od Wójta 

Gminy Świecie nad Osą.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaproponował, aby ustalić, że budowa chodników będzie 

wykonywana w pierwszej kolejności w miejscowościach, w których mieszkańcy partycypują  

w kosztach.  

Starosta p. Adam Olejnik ogłosił przerwę w obradach. 

Wznawiając obrady po przerwie, Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają 

dalsze pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok.  
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Przy braku dalszych uwag, po uwzględnieniu przed przerwą złożonych wniosków, Starosta p. Adam 

Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli 

uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2023 rok. 

Uchwała Nr 131/181/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 listopada 2022 roku  

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031. 

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

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031. 

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 sprawie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031. 

Uchwała Nr 131/182/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 listopada 2022 roku  

sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031 

stanowi załącznik nr 3 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. 

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 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 131/183/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 listopada 2022 roku  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 4  

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

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

Grudziądzkiego w sprawie „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 Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „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”. Oznajmiła,  

że przedmiotowy program jest wyznaczeniem kierunków współpracy powiatu grudziądzkiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz form i zasad współpracy z tymi organizacjami w roku 2023. 

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 w sprawie „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” oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady 

Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „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” stanowi załącznik nr 5  

do protokołu. 

Kolejno Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożena 

Grabda, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, 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. 

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

do przedstawionego 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 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. oraz 

postanowili przekazać niniejszy 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 6 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 przedstawił treść pisma złożonego przez Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożenę Grabdę w sprawie dokonania zmian w planie wydatków 

budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w celu zabezpieczenia środków 

finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników od 1 września 2022 r.  

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego negatywnie rozpatrzył złożoną prośbę z uwagi na przewidzianą  

w 2023 roku regulację wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i jednostek 

organizacyjnych.  

Pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożenę Grabdę  

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu w celu zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników 

od 1 września 2022 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zakończył 131 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska  
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/-/ Marcin Dziadzio 
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