
Protokół Nr 65/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 27 stycznia 2021 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. Jan Kowarowski  - Wicestarosta 

3. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

5. Marcin Dziadzio  - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Marzena Dembek  - Przewodnicząca Rady 

7. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

8. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 64 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021-2024 

6. Projekt Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli 

zatrudnionych w  szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki 

7. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski: 

1) omówienie rozliczenia z przekazanej Miastu i Gminie Łasin dotacji na realizację zadań 

biblioteki powiatowej; 

2) omówienie warunków zawarcia porozumienia z jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w zakresie finansowania działalności warsztatów ze środków budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego w 2021 r; 
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3) rozpatrzenie wniosku Fundacji „Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych” 

o zmianę umowy o warunkach działania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Łasinie z dnia 14 lutego 2014 r.; 

4) omówienie przeznaczenia środków finansowych na zadanie pn „Remont Drogi powiatowej 

nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno w km 0+710 do km 1+710. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego. Członek Zarządu Marcin Dziadzio uczestniczył w spotkaniu zdalnie. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 27 stycznia 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Zarządu nie zgłosili wniosków o sprostowanie 

lub uzupełnienie protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół z 64 posiedzenia Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

 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 rok 2021. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, o dokonywanych zwiększeniach i zmniejszeniach 

w planie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach kwalifikacji budżetowej na rok 

2021. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021r. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio wyraził aprobatę dotyczącą zapewnienia funduszy na  remonty i 

przebudowy dróg przed spodziewanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o dofinansowania remontu dróg. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że nie wpłynęły oficjalne informacje dotyczące wyników złożonych 

na 2021 rok wniosków na remont dróg powiatowych 
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W związku z brakiem dalszych pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik Przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili przekazać projekt Uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 pod obrady Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do protokołu  

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił kolejny projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021- 2024 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa uaktualniona została 

o dochody i wydatki wynikające z podjętych w dniu 20 stycznia 2021 roku przez Zarząd Powiatu uchwał 

oraz została dostosowana do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do Członków Zarządu z prośbą o pytania i uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 - 2024. 

W związku z brakiem pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik Przystąpił do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie postanowili przekazać projekt Uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 pod obrady Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 - 2024 stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił pracownika Wydziału Rozwoju Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Danutę Kuczerę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. 

Pracownik Wydziału Rozwoju Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Danuta Kuczera wyjaśniła, że w 

budżecie Powiatu Grudziądzkiego zagwarantowane są środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Dodała, że formy doskonalenia są na bieżąco uzgadniane z Dyrektorem Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie, p. Michałem Rymackim. 

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

Uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
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zawodowego nauczycieli  oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, czy mamy gwarancje na to, że po skończonym 

doskonaleniu  zawodowym pracownik Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie pozostanie 

na swoim stanowisku.  

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że warto dodać taki zapis w umowie. 

W związku z brakiem dalszych pytań i dyskusji Starosta p. Adam Olejnik Przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt Uchwały w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w  szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. 

Uchwała Nr 65/14/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w  szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Grudziądzki stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

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

 Głos zabrała P. Danuta Kuczera, która poinformowała, że rozliczenie z przekazanej Miastu 

i Gminie Łasin dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej zostało złożone w terminie  Dodała, 

że zakres i plan działania biblioteki się nie zmienił. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał czy wiadomo ilu mieszkańców powiatu korzysta 

z biblioteki powiatowej. 

Pani Danuta Kuczera odpowiedziała, że poinformuje Burmistrza Miasta i Gminy Łasin aby zawarł 

tę informację w planie działania biblioteki na 2021 rok. 

Przewodnicząca p. Marzena Dębek dodała, że jej zdaniem biblioteka w Łasinie jest bardzo dobrze 

zaopatrzona w księgozbiór. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że Dyrektor biblioteki w Łasinie jest osobą otwartą na współpracę. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał czy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Łasinie znajduje się bibliotek dla uczniów tejże szkoły. 

Pani Danuta Kuczera odpowiedziała, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie jest biblioteka 

szkolna, a ponadto uczniowie mogą korzystać z biblioteki miejskiej. 
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Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaproponował aby wesprzeć inną gminę w tworzeniu 

biblioteki. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że istnieje prawdopodobieństwo, że w każdej innej gminie nie 

zostaną wykorzystane zasoby biblioteki w takim stopniu jak w Łasinie, gdzie korzystają z jej zasobu 

uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik podzielił zdania przedmówców oraz dodał, że najlepszym 

rozwiązaniem byłoby przeniesienie biblioteki powiatowej do budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że takie rozwiązanie jest niemożliwe z uwagi na inne, ustawowo 

określono wymagania dotyczące biblioteki powiatowej. 

 Następnie głos zabrała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda, 

która omówiła warunki zawarcia porozumienia z jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w zakresie finansowania działalności warsztatów ze środków budżetu Grudziądzkiego 

w 2021 r oraz przedstawiła wniosek Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych 

o zmianę umowy o warunkach działania i finansowania. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał Członków Zarządu czy wyrażają zgodę na zmianę profilu grupy 

terapeutycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łasinie z „Grupy Majsterkowiczów” na „ Grupę 

Inspiracji Twórczych”. Członkowie Zarządu w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowali zmianę profilu 

grupy.  

Pismo Fundacji „Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych” stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik i Wicestarosta p. Jan Kowarowski przy kontrasygnacie Skarbnika 

Powiatu p. Grażyny Kality podpisali: 

1) porozumienie z jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w zakresie 

finansowania działalności warsztatów ze środków budżetu Grudziądzkiego w 2021 roku; 

2) aneks do umowy z Fundacją Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych o zmianę 

profilu grupy. 

 Po podpisaniu porozumienia i aneksu przez Członków Zarządu głos zabrał p.o. Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych, który zaproponował przeznaczenie oszczędności 

poprzetargowych z realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki-Szonowo 

Szlacheckie- Plesewo od km 0+000 do km 1+000”,  na zadanie „Remont Drogi powiatowej nr 1420C 

Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno w km 0+710 do km 1+710”.  

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższą propozycję. 
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Pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Kolejno głos zabrał Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz i poinformował, że na drodze 

w Dąbrówce Królewskiej zbiera się woda opadowa. 

Pan Jakub Tadych, p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, że gromadząca się tam 

woda jest odprowadzana do gruntu za pomocą sączek i przy dużych ulewach może to potrwać kilka dni. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał o stan wykonania dokumentacji projektowej na zadanie 

przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Wałdowo - Biały Bór - Ruda. 

Pan Jakub Tadych, p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że projektant 

zadeklarował złożenie dokumentacji w poniedziałek lub wtorek. 

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

obecnym  za udział w obradach, po czym zakończył 65 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Natalia Mrozińska 


