
Protokół Nr 64/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 20 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. Marcin Dziadzio  - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

5. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

6. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

7. Marzena Dembek  - Przewodnicząca Rady Powiatu 

8. Bogusław Mioduszewski - współwłaściciel Odlewni Żeliwa Lisie Kąty 

9. Kazimierz Sobótka  - Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa 

10. Jakub Tadych  - p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

11. Edward Wiatrowski  - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie możliwości rozbudowy Odlewni Żeliwa Lisie Kąty oraz wiążące się z tym 

możliwości wybudowania lub przebudowania odcinka drogi powiatowej. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Przyjęcie protokołu z 63 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetowych na rok 2021. 

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

p. o.  Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2027. 

8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów 

na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. 

9. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 
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10. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

w szczególności współwłaściciela Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Bogusława Mioduszewskiego. Starosta 

p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik został oddelegowany do reprezentacji Zarządu 

Powiatu w uroczystościach pogrzebowych p. Kazimierza Rusonia, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Świeciu nad Osą. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 20 stycznia 2021 r. 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że posiedzenie odbędzie się w dwóch 

częściach. W pierwszej części zostanie omówiona możliwość rozwoju Odlewni Żeliwa Lisie Kąty 

oraz wiążące się z tym możliwości wybudowania lub przebudowania odcinka drogi powiatowej. 

Kolejno, w drugiej części, po przerwie, zostanie zrealizowany zaplanowany porządek spotkania. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do omówienia możliwości 

współdziałania Powiatu Grudziądzkiego z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty. Wymienił i omówił następujące 

cele spotkania: 

1. Ustalenie aktualnej sytuacji; 

2. Omówienie kluczowych aspektów; 

3. Podanie propozycji rozwiązań; 

4. Wstępna analiza ryzyk; 

5. Przedstawienie wzajemnych oczekiwań. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik zadeklarował chęć współdziałania zgodnie z przepisami prawa 

oraz wskazał konieczność określenia celów mierzalnych. Ponadto przypomniał, że Wójt Gminy 

Grudziądz w dniu 19 listopada 2018 r. wydał decyzję lokalizacji celu publicznego. Następnie zwrócił 

uwagę na błędy w postępowaniu – niezgodność wniosku i projektu z decyzją lokalizacyjną 

oraz nieaktualność uzgodnień. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił ryzyka podjęcia współdziałania Powiatu Grudziądzkiego 

z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty: 

1. Brak określenia ścieżki prawnej. 
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Jednoznaczne określenie celu współpracy skutkować będzie wyborem ścieżki prawnej. Ponieważ firma 

chce inwestować na pozyskanym terenie można skorzystać z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych. 

2. Brak zgody Rady Powiatu w sprawie gospodarowania mieniem powiatu. 

W związku z powyższym należy wywołać uchwałę intencyjną, w której Rada Powiatu wyrazi zgodę 

i umocuje Zarząd do przyjęcie mienia i na przygotowanie zbędnego odcinka drogi do zbycia. 

3. Konieczność uzgodnień i spełnienia warunków z instytucjami zewnętrznymi. 

4. Brak środków w budżecie 2021 i brak zapisów w Wieloletnim Planie Finansowym. 

5. Brak poprawnego prawnie, aktualnego i obowiązującego porozumienia/umowy pomiędzy 

Powiatem Grudziądzkim a Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty. 

Podsumowując Starosta p. Adam Olejnik przedstawił możliwe rozwiązania, z których najbardziej 

prawidłowym jest wykorzystanie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

polegającego na budowie nowego odcinka drogi o długości 680 m i przebudowie 1.400 m istniejącego 

odcinka drogi. Kolejno na przeprowadzeniu procedur mających na celu budowę nowego odcinka drogi 

i przygotowaniu niepotrzebnego do zbycia. Następnie Starosta p. Adam Olejnik jeszcze raz podkreślił 

konieczność rozpoczęcia całego procesu od zdefiniowania ścieżki prawnej i podjęcie stosownych 

uchwał powiatu –w tym podjęcie uchwały intencyjnej. 

W związku z powyższym Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się do p. Bogusława Mioduszewskiego, 

właściciela Odlewni Żeliwa Lisie Kąty, z prośbą o analizę przedstawionych aspektów oraz ewentualne 

uwagi. Ponadto zwrócił się o pisemne wystąpienie Odlewni Żeliwa Lisie Kąty do Powiatu 

Grudziądzkiego, w którym zostaną określone cele przedsiębiorstwa, propozycje sposobów osiągnięcia 

celów firmy oraz jej oczekiwania. 

Współwłaściciel Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Bogusław Mioduszewski wyjaśnił, że przedmiotowa 

inwestycja jest bardzo ważna dla rozwoju Odlewni Żeliwa Lisie Kąty. Jednocześnie potwierdził, 

że celem firmy jest inwestowanie oraz konieczność połączenia działek. W związku z powyższym 

wyraził swoją aprobatę dot. zaprezentowanych rozwiązań i diagnozy stanu oraz zadeklarował chęć 

współpracy.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wyraził zadowolenie z możliwości przyszłej współpracy. 

Współwłaściciel Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Bogusław Mioduszewski przyznał, 

że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby przebudowa odcinka o długości 1.400 m niż jakikolwiek 

remont nawierzchni. Ponadto p. Bogusław Mioduszewski zadeklarował na ten cel przeznaczenie kwoty 

3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 złotych). Jednocześnie przekazał, że odbył rozmowę 
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z Wójtem Gminy Grudziądz p. Andrzejem Rodziewiczem, który wyraził swoją chęć partycypacji 

w inwestycji w przypadku partycypacji Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że dla inwestycji wiążąca byłaby wyłącznie deklaracja wyrażona 

w uchwale intencyjnej Gminy Grudziądz. W tym przypadku deklaracja ustna jest niewystarczająca. 

Ponadto dodał, że na następne spotkanie można zaprosić Wójta Gminy Grudziądz p. Andrzeja 

Rodziewicza. 

W opinii współwłaściciela Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Bogusława Mioduszewskiego Powiat 

Grudziądzki powinien partycypować w omawianej inwestycji np. w kwocie 250.000,00 zł (słownie: 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek wyjaśniła, że w Starostwie Powiatowym były 

prowadzone rozmowy dot. możliwości udziału w inwestycji wybudowania lub przebudowania 

omawianego odcinka drogi powiatowej. Ponadto poinformowała, że Rada Powiatu dyskutuje 

o wszystkich wydatkach, niezależnie od ich wielkości, natomiast kwota 250.000,00 zł (słownie: 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) to wysoki wydatek inwestycyjny dla powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się z prośbą o pisemną deklarację Odlewni Żeliwa Lisie Kąty celem 

jej przedstawienia Radzie Powiatu. 

Materiały prezentowane podczas wypowiedzi Starosty p. Adama Olejnika stanowią załącznik nr 2 

do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował współwłaścicielowi Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Bogusławowi 

Mioduszewskiemu za udział w spotkaniu i ogłosił przerwę w obradach. 

Współwłaściciel Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Bogusław Mioduszewski opuścił spotkanie. 

Przerwa w obradach trwała 10 minut. 

 

Wracając po przerwie 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 63 posiedzenia Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

wydatków budżetowych na rok 2021. 
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Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie 

wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

wydatków budżetowych na rok 2021. 

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetowych na rok 2021. 

Uchwała Nr 64/10/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetowych na rok 2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grudziądzu. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska wyjaśniła, że zgodnie z treścią Statutu Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu kierownik Powiatowego Zarządu Dróg jest uprawniony do składania oświadczeń 

woli w sprawach związanych z zakresem działania kierownika jednostki w ramach upoważnienia 

udzielonego przez Zarząd Powiatu. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 64/11/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

p. o. Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakuba 

Tadycha o zimowe utrzymanie dróg. 

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

wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg jest sprawny, a na dzień 19 stycznia 2021 r. 

wydatkowano 93.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych). 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek wyraziła zadowolenie z zimowej obsługi dróg. 

Pochwaliła dobry kontakt i szybką reakcję na zgłaszane prośby. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Środowiska i Budownictwa 

p. Kazimierza Sobótkę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zaopiniowania projektu Programu ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 – 2024 

z perspektywą do roku 2027. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka poinformował, że organ 

wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony 

środowiska, uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt 

programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu 

przez zarząd powiatu.  

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego sprawie zaopiniowania 

projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 

2027. 

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2027. 

Uchwała Nr 64/12/2021 Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gruta na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2027 stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału 

Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosława Poznańskiego o przedstawienie projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków 

komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację 

zadań publicznych w roku 2021. 

Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański wyjaśnił, 

że współpracę powiatu grudziądzkiego z organizacjami pożytku publicznego określa uchwała 

Nr XX/47/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. 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 

2021”. Współpraca ta polega między innymi na zlecaniu realizacji zadań publicznych w trybie 
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konkursowym na podstawie otwartych konkursów ofert. Program współpracy określa również tryb 

powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert. Ponadto ustawa określa, że komisję konkursową powołuje organ administracji publicznej 

uwzględniając w składzie komisji konkursowej osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. 

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania 

złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021. 

Uchwała Nr 64/13/2021 Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków 

komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych w roku 2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 Następnie w punkcie posiedzenia dot. spraw organizacyjnych, zapytań oraz wolnych wniosków 

nie zostały przedstawione do omówienia żadne sprawy organizacyjne, dyskutowane zapytania 

oraz wolne wnioski. 

 W związku z powyższym oraz w związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta p. Adam 

Olejnik podziękował obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 64 posiedzenie Zarządu 

Powiatu. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Anna Łagoda 


