
Protokół Nr 70/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 10 marca 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. Przyjęcie protokołu z 69 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 

2021. 

5. Zatwierdzenie i podpisanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia. 

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

Grudziądzkiego na 2021 rok. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

9. Zatwierdzenie Planu finansowego do Aneksu nr 1/2021 do Porozumienia 1/2020 z dnia 

29 stycznia 2020 r. w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. 
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11. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2021 r.  

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy 

lub remontu metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego działań inwestycyjnych. 

14. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

15. Zakończenie posiedzenia. 

 

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 10 marca 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. 

 Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika 

Powiatu p. Grażyną Kalitę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

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

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetowych na rok 2021. 

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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

Uchwała Nr 70/27/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Następnie, na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita 

przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych i wymaga akceptacji 

wszystkich Członków Zarządu. 

Powiat Grudziądzki na koniec roku 2020 dysponował środkami w wysokości 9 778 954,97 zł. 

Należności i rozliczenia wyniosły 225,274,00 zł. Po stronie pasywów najważniejsze jest zobowiązanie 

finansowe na kwotę 6 005 557,41 zł, czyli kredyty. 

Członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawiony projekt bilansu z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2020 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przekazała, że plan dochodów został wykonany w 108,7%, 

na kwotę 41 267 130,14 zł. Realizacja planu osiągnęła największą wartość w dziale Różne rozliczenia, 

tj. 118,8%, a najmniejszą w dziale Gospodarka mieszkaniowa, tj. 47,0%. Plan wydatków został 

wykonany w 89,1%, na kwotę 39 812 873,25, zł, a największy budżet został osiągnięty w dziale 

Transport i łączność w kwocie 20.445.537,07. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 92,5 % 

na kwotę 12.679.034,63. 

Wynik finansowy wykonania budżetu wyniósł 1.454.256,89 zł, a skumulowany wynik budżetowy 

wyniósł: -1 672 269,31 zł. Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg 

w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłat należności przypadających 

Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego. 

Powiat Grudziądzki zrealizował plan wykorzystania środków finansowych PFRON w 97,49%, na kwotę 

1.699.753,46 zł. 

W roku 2020 Powiat Grudziądzki przeprowadził 27 postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Następnie Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła Informację o stanie mienia Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia. 

Radny p. Marcin Dziadzio zapytał o wydatek w dziale Rolnictwo i łowiectwo za sporządzenie opinii 

w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod prace remontowe spalonej elektrowni wiatrowej 

w Zielnowie. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita wyjaśniła, że środki za sporządzenie operatów pochodzą z dotacji 

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że pozyskanie środków z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego trwało ponad pół roku. 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przystąpił 

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia. 

Uchwała nr 70/28/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok oraz informacji o stanie 

mienia stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

W kolejnym punkcie posiedzenia na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Skarbnik Powiatu 

p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

Starosta p. Adam Olejnik rozpoczął dyskusję na temat budowy ścieżki pieszo – rowerowej i zapytał 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego o koszt dokumentacji koncepcyjnej. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, że jest to kwota około 25.000,00 zł. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał jaki jest czas oczekiwania na wydanie ww. dokumentacji. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że jest to kwestia około dwóch miesięcy, gdyż należy przeprowadzić 

min. prace geologiczne. Dodał, że w wyniku rozmów z Wójtem Gminy Grudziądz p. Andrzejem 

Rodziewiczem doszło do zmiany koncepcji trasy ścieżki pieszo – rowerowej. 



5 
 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o termin zakończenia dokumentacji na przebudowę 

drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Słup. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że planowany okres realizacji 

projektu wynosi około 14 miesięcy. Dodał, że długi termin oczekiwania jest spowodowany położeniem 

linii kolejowych na trasie planowanej przebudowy, gdyż wiążą się z tym dodatkowe uzgodnienia. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o budowę chodnika w Pokrzywnie. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że projekt zakłada budowę chodnika w miejscach gdzie występują 

zabudowania. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wyraził swoje zadowolenie oraz zapytał czy zniszczony 

sprzęt do pomiaru natężenia ruchu w miejscowości Lisie Kąty był ubezpieczony. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że sprzęt był ubezpieczony oraz 

zostało już przyznane odszkodowanie w kwocie 22.700,00 zł. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał czy droga powiatowa nr 1384C Pokrzywno – Słup 

będzie remontowana masą bitumiczną na zimno oraz czy Powiatowy Zarząd Dróg wykonawcą remontu. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński potwierdził oraz dodał, że postepowanie jest 

zaplanowane jest na 30 marca br. Wyjaśnił również, że wykonawcą będzie firma usługowa. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2021 rok. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili 

przekazać pod obrady rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

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

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 
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Wobec braku pytań oraz uwag Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili przekazać pod obrady 

Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do następnego punktu posiedzenia i przedstawił 

Plan finansowy do Aneksu nr 1/2021 do Porozumienia 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w zakresie 

prowadzenia biblioteki publicznej.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Dyrektor biblioteki p. Barbara Kosior, ramach dotacji 

zaplanowała następujące zadania: turnieje biblioteczne, zakup artykułów spożywczych na organizację 

szkoleń, zakup zbiorów bibliotecznych, spotkania autorskie, szkolenia dla bibliotekarzy oraz podróże 

służbowe. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska dodała, że biblioteka publiczna w Łasinie współpracuje 

z innymi bibliotekami z powiatu, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do szerszego zbioru książek. 

Poinformowała także, że 15 % korzystających z biblioteki są to mieszkańcy pozostałych gmin powiatu. 

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili Plan finansowy do Aneksu 1/2021 do Porozumienia 

1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej. 

Plan finansowy do Aneksu 1/2021 do Porozumienia 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 w zakresie 

prowadzenia biblioteki publicznej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda poinformowała, iż ze względu 

na ograniczone środki finansowe PFRON, które zostały przekazane Powiatowi Grudziądzkiemu 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji niezbędne jest przyjęcie ograniczeń w wysokości 

wypłacanych dofinansowań. Tym samym zmniejszono przewidzianą maksymalną kwotę 

dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze 150% na 80% , 

zakup aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób powyżej 26 roku życia. oraz likwidacji barier 

architektonicznych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
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Przewodnicząca Rady p. Marzena Dembek zapytała o dofinansowania dla dzieci i osób do 26 roku życia. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda odpowiedziała, że te osoby 

dostają dofinansowanie do 150% kwoty limitu ceny i nie obowiązują ich ograniczenia. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2021 r. 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przystąpił 

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

Uchwała nr 70/29/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda poinformowała, iż Zarząd 

Państwowego Fundszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielił Powiatowi Grudziądzkiemu 

środki na 2021 r. według algorytmu na realizację ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 1.935.472,00. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2021 r.  

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili przekazać pod obrady 

Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia zadań finansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2021 r.  
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożenę 

Grabdę czy otrzymała informacje odnośnie możliwości dofinansowania z PFRON-u do projektu 

realizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie w ramach 

programu „Wyrównywania różnic między regionami III”. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda odpowiedziała, że nie otrzymała 

takich informacji. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do następnego punktu posiedzenia i przedstawił 

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy lub remontu 

metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo. 

Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. rozpatrzyła ww. petycję. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji jednogłośnie 

uznali petycję mieszkańców wsi Widlice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przebudowy lub remontu 

metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo za zasadną 

i zaproponowali wyremontowanie odcinka przedmiotowej drogi o długości ok 350 m. metodą nakładki 

asfaltowej. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy 

lub remontu metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał czy droga przechodzi przez Lisnówko. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński potwierdził. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zaproponował, aby w pierwszej kolejności przyjrzeć się tym 

drogom, na które mieszkańcy składają skargi bądź wnioski o remont, gdyż są one w złym stanie 

technicznym. 

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili przekazać pod 

obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

przebudowy lub remontu metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo. 
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Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy 

lub remontu metodą nakładki asfaltowej drogi powiatowej nr 1390C Bogdanki – Lisnowo stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego działań inwestycyjnych. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego działań inwestycyjnych. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał ile m2 działki zamierza przekazać firma Odlewnia 

Żeliwa Lisie Kąty pod budowę drogi oraz ile m2 drogi Powiat Grudziądzki przekaże Odlewni. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, iż operat określi wielkość oraz wartość działki przeznaczonej 

do zbycia. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o finalny koszt jaki Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty 

poniesie za planowaną inwestycję. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że nie otrzymał takiej informacji. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał o możliwość dofinasowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do FDS-u, jeżeli 

pula liczby wniosków będzie nieograniczona. 

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

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz postanowili przekazać pod obrady 

Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego działań inwestycyjnych. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd 

Powiatu Grudziądzkiego działań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia sprawy 

organizacyjne, zapytania, wolne wnioski, w związku z czym przedstawił pismo p. Michała Rajewskiego 

z prośbą o objęcie patronatem Stowarzyszenia „Rzeka Kultury” oraz o możliwość wynajmowania sali 

nr 1 w celu odbywania prób chóru „ Collegium Cantorum”, którego jest dyrygentem. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zaaprobował ww. prośbę oraz wyraził swoje zadowolenie. 
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Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik podzielił zdanie przedmówcy. Dodał, aby zwrócić uwagę 

na dezynfekcję sali po skończonych próbach chóru. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 70 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Natalia Mrozińska 


