
Protokół Nr 68/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 15 lutego 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. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Marzena Dembek  - Przewodnicząca Rady Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

8. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły 

do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji konkursowej 

w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej” oraz z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów 

ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego 

w roku 2021 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

oraz Wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej 

6. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 
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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. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 15 lutego 2020 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. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły 

do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub 

Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem 

w przedmiotowym programie. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego 

do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły do wykonywania czynności 

związanych z udziałem w przedmiotowym programie. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub 

Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem 

w przedmiotowym programie. 

Uchwała Nr 68/18/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia 

dyrektora szkoły do wykonywania czynności związanych z udziałem w przedmiotowym programie 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 
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z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

powiatowego w roku 2021 z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz z zakresu 

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. 

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 powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 

z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’. 

Uchwała nr 68/19/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania 

Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 

z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu „Wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’ 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 Kolejno, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu Kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 

z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

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 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu Kultury, 
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sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. 

Uchwała nr 68/20/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie 

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz Wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

organizacyjnych, zapytań oraz wolnych, w związku z czym: 

1. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie p. Sylwia Jaszewska przedstawiła prośbę 

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Przekazała, że zakres planowanego remontu obejmie poleżenie płytek na podłogach w toalecie 

i korytarzu na parterze budynku, a także w pracowni gospodarstwa domowego i na części ścian, 

położenie tynku mozaikowego na ścianach w korytarzu na parterze oraz renowację drzwi w toaletach 

oraz drzwi do kotłowni. Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie p. Sylwia Jaszewska 

wskazała, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przedmiotowy cel z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodała, że zamierza złożyć wniosek 

o dofinansowanie na kwotę 30 tyś zł, ale do powyższego wniosku wymagany jest wkład własny 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, który wyniesie 6 tys. zł. W związku z powyższym wskazała, że 

zamierza ubiegać się o pomoc finansową do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, ale trudność stanowi 

forma przekazana środków finansowych. Dodała, że jednym z możliwych rozwiązań jest zawarcie 

partnerstwa projektowego. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że właścicielem budynku Warsztatów jest Powiat Grudziądzki, który 

ma zawartą umowę użyczenia z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Natomiast z wnioskiem 

o dofinansowanie remontu może wystąpić organ prowadzący Warsztaty, czyli Stowarzyszenie 

„Uśmiech”. Wskazał, że Powiat Grudziądzki nie może udzielić bezpośredniego wsparcia finansowego 

Stowarzyszeniu, by zagwarantować środki na wkład własny Warsztatów Terapii Zajęciowej. Starosta 

p. Adam Olejnik zaproponował, by Powiat zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w jaki sposób można udzielić wsparcia finansowego 

na remont budynku przez Stowarzyszenie „Uśmiech”. Ponadto zasugerował, że Powiat Grudziądzki 

może zwiększyć finansowanie Warsztatów o kwotę, która wystarczałby do zagwarantowania wkładu 

własnego, jednak powyższe rozwiązanie również wymagałoby zgody przedstawicieli PFRON. Dodał 

ponadto, że maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się Stowarzyszenie „Uśmiech” 

to 160 tys. zł, z czego wymagany wkład własny wyniósłby ok. 32 tys. zł. Starosta p. Adam Olejnik 

stwierdził, że powyższa kwota dofinansowania wystarczyłoby na przeprowadzenie gruntownego 
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remontu budynku WTZ w Grucie, m. in. naprawę dachu. Następnie S Starosta p. Adam Olejnik zapytał, 

czy Stowarzyszenie „Uśmiech” ma możliwość uzyskania potrzebnych 6 tys. zł na remont, w przypadku 

braku dofinasowania przez Powiat Grudziądzki.  

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie p. Sylwia Jaszewska odparła, że Stowarzyszenie 

„Uśmiech” na chwilę obecną nie ma wyżej wskazanej możliwości. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Powiat Grudziądzki na przedmiotowy cel mógłby 

udzielić wsparcia finansowego dla Gminy Gruta, a środki następnie przekazane zostały Stowarzyszeniu 

„Uśmiech”. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że Gmina Gruta również nie może przekazać bezpośrednio środków 

finansowych na wkład własny przy składania wniosku o dofinansowanie remontu budynku 

przez Stowarzyszenie „Uśmiech”. 

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Monika Partyka dodała, 

że regulamin konkursu ustalany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przewiduje, że środki finansowe zabezpieczone jako wkład własny muszą pochodzić od organu 

prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej, czyli stowarzyszenia lub fundacji. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że jego zdaniem remontu budynku Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Grucie powinien dokonać Powiat Grudziądzki, ze środków własnych lub dotacji 

pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu Powiatu wyrażają zgodę 

na przeprowadzenie remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie w zakresie 

wnioskowanym w piśmie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie p. Sylwii Jaszewskiej 

z dnia 9.02.2021 r.  

Członkowie Zarządu w drodze głosowania jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 

Pismo Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie p. Sylwii Jaszewskiej z dnia 9.02.2021 r., 

z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

2. Pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych przekazał, że: 

1) W wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego przez PZD, nadzór inwestorski nad realizacją 

remontu drogi Dąbrówka Królewska – Gruta został powierzony p. Markowi Bukowskiemu za cenę 

19 680,00 zł. brutto.  
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2) Na przetarg na dokumentację przebudowy drogi Grudziądz – Kobylanka – Piaski wpłynęła najniższa 

oferta na kwotę 38 tys. zł, a Powiat Grudziądzki miał zabezpieczone na przedmiotowe zadanie 25 tys. 

zł. Na przetarg na dokumentację drogi Strzelce – Jankowice najniższa oferta opiewała na 48 tys. zł., 

a Powiat miał przeznaczane środki w wysokości 55 tys. zł. Na przetarg na dokumentację drogi 

Pokrzywno – Słup najniższa oferta to 195 tys. zł, a Powiat ma zabezpieczone środki w wysokości 

130 tys. zł. Pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych przekazał, 

że przetarg na wyżej wymienione zadania został unieważniony na skutek błędów proceduralnych 

przy otwarciu dwóch ofert. Dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił ponowny przetarg na wykonanie 

dokumentacji drogi Grudziądz – Kobylanka – Piaski oraz Strzelce – Jankowice. Wskazał, że ogłoszenie 

przetargu na dokumentację na drogę Pokrzywno – Słup zostało odłożone na późniejszy termin, 

w związku z dużą różnicą miedzy ceną zaproponowaną przez oferenta, a środkami zabezpieczonymi 

na przedmiotowe zadanie przez Powiat Grudziądzki. Pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Jakub Tadych wyjaśnił, że wysoka cena powyższej dokumentacji spowodowana jest 

występowaniem na drodze Pokrzywno – Słup skrzyżowań z drogą wojewódzką oraz linia kolejową, 

co uniemożliwia wykonanie dokumentacji w wyznaczonym terminie i generuje dodatkowe koszty 

związane z naliczaniem kar umownych. Wskazał, że aby uniknąć groźby kar umownych i obniżyć 

koszty wykonania dokumentacji, należałoby ogłosić nowy przetarg i wydłużyć czas wykonania 

dokumentacji do 14 miesięcy. Zaproponował, by przetarg ogłosić w kwietniu roku 2021, a termin 

realizacji wyznaczyć na lipiec lub sierpień 2022 roku, co wiązałoby się z konicznością zabezpieczenia 

środków finansowych na powyższe zadanie na rok 2022. Ponadto Pełniący obowiązki Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych wskazał, że również termin wykonania planowanej na rok 

2021 dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi Chełmno – Mniszek może 

wydłużyć się do 14 miesięcy, co wymagałoby dokonania płatności w roku 2022. Dodał, że planowana 

kwota na powyższe zadanie w wysokości 130 tys. zł. może okazać się niewystarczająca. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że należałoby dokonać rozeznania cenowego na wykonanie 

dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi Chełmno – Mniszek, a w przypadku 

wyższej ceny niż planowano, zaproponować Gminie Grudziądz partycypację w kosztach. Dodał, że 

konieczne może również okazać się rozłożenie zadania na etapy, realizowane w kilku latach 

budżetowych. 

Pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych zasugerował, by Powiat 

Grudziądzki ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż 

drogi Chełmno – Mniszek, by poznać realne koszty przedmiotowej dokumentacji.  

Powyższą sugestię poparł Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio. 
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3) Koszty zimowego utrzymania dróg w roku 2021 wyniosły do tej pory 222 tys. zł na usługi 

oraz 162 tys. zł. na materiały. Pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub 

Tadych dodał, że na pokrycie bieżących potrzeb Powiatowy Zarząd Dróg musiał uruchomić środki 

przeznaczone na utrzymanie dróg na sezon zimowy 2021/2022. Wskazał, że dokonano zakupu 200 tys. 

ton piasku, natomiast nie było ofert na dostawę soli, w związku z czym konieczne będzie powtórzenie 

procedury zakupowej.  

3. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że na spotkaniu w dniu 12 lutego zorganizowanym 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński p. Krzysztofa Chodubskiego z Wicemarszałkiem 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. Zbigniewem Sosnowskim omawiane były następujące 

kwestie: 

1) Perspektywa finansowa Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021 – 2027, w której 

zawarto m. in. możliwość dofinansowania  budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi Chełmno 

– Mniszek. 

2) Budowa obwodnicy Radzynia Chełmińskiego, która jest wpisana jako zadanie w strategii 

województwa. Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że planowane jest połączenie obwodnicy z drogą S5, 

która według najnowszych koncepcji ma przebiegać w okolicy Radzynia Chełmińskiego. Dodał, że 

inwestorem budowy obwodnicy będzie Urząd Marszałkowski, a realizacja obecnie jest na etapie 

przygotowywania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego. Starosta p. Adam Olejnik 

przekazał, że wymagana jest partycypacja w wykonaniu dokumentacji technicznej przez Miasto i Gminę 

Radzyń Chełmiński oraz Powiat Grudziądzki. Dodał, że całkowity koszt wykonania dokumentacji 

to ok. 400 -600 tys. zł. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik wyraził swoje wątpliwości dotyczące przebiegu drogi S5 

oraz budowy obwodnicy Radzynia Chełmińskiego. Stwierdził, że jego zdaniem powyższe rozwiązanie 

uniemożliwi powstanie w przyszłości drogi mającej służyć jako obwodnica Łasina. 

3) Możliwości poprawy bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że planowana jest przebudowa skrzyżowania drogi 538 z drogą 

wojewódzką nr 533 oraz powiatową nr 1402C w miejscowości Mełno. Dodał, że możliwość uzyskania 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na przedmiotowe zadanie nastąpi, gdy Powiat Grudziądzki 

będzie inwestorem przedmiotowego zadania. Ponadto Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że w latach 

2021 – 2022 planowany jest remont metodą nakładki asfaltowej odcinka drogi nr 538 o długości 

4 kilometrów od strony Radzynia Chełmińskiego. 
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Wicestarosta p. Jan Kowarowski stwierdził, że jego zdaniem wyremontować należałoby drogę 

wojewódzką nr 538 na odcinku Łasin – Gruta, który jest w gorszym stanie technicznym niż planowany 

do remontu odcinek od strony Radzynia Chełmińskiego. 

4. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła o informacje na temat rozstrzygniętych 

przetargów na remonty dróg powiatowych. 

Pełniący obowiązki Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych poinformował, że: 

1) 10 lutego rozstrzygnięto przetarg na  przebudowę drogi Dąbrówka Królewska – Gruta, za cenę 

ok. 1 433 tys. zł., a przetarg wygrała firma Unitrak, 

2)  8 lutego r. przetarg na remont drogi Szembruczek – Nowe Mosty wygrała firma Strabag, 

za cenę ok. 1 100 tys. zł. 

5. Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio podziękował pełniącemu obowiązki Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Jakubowi Tadychowi za zabezpieczenie przez PZD zakrętu drogi powiatowej 

w Piaskach. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 68 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


