
Protokół Nr 73/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 31 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. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

7. Monika Kwiring  - Inspektor Wydziału Finansowego 

8. Rafał Zieliński  - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

9. Edward Wiatrowski  - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 72 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych 

na rok 2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 

do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej 

oraz sprawozdawczości z operacji finansowych. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi gminnej 

nr 040276C w miejscowości Świerkocin, gmina Grudziądz. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

8. Sprawy organizacyjne, zapytania i wolne wnioski. 

9. 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 24 marca 2021 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 zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół 

z 72 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Inspektor Wydziału Finansowego p. Monikę 

Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

Inspektor Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring 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 73/33/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Inspektor Wydziału Finansowego p. Monikę 

Kwiring o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia 

formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości 

budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych. 

Inspektor Wydziału Finansowego p. Monika Kwiring wyjaśniła, że związku z wejściem w życie nowego 

Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku 

w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, które 

reguluje nowy sposób przekazywania sprawozdań należało podjąć powyższą uchwałę. 
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Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 

do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości 

z operacji finansowych. 

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 określenia formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji 

finansowych. 

Uchwała Nr 73/34/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia 

formy przekazywania sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości 

budżetowej oraz sprawozdawczości z operacji finansowych stanowi załącznik numer 3 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040276C w miejscowości Świerkocin, gmina Grudziądz. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości wyjaśnił, że grunty zaliczane są do klasy chronionej 

i należy uzyskać zgodę Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał czy Minister Rolnictwa wydaje zgodę na powyższe cele 

przed wydaniem opinii Zarządu. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości odpowiedział, że przed podjęciem uchwały, 

która zatwierdza plan zagospodarowania przestrzennego, należy mieć zgodę Ministra Rolnictwa na 

przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze. 

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 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040276C w miejscowości Świerkocin, gmina 

Grudziądz. 

Uchwała Nr 73/35/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w sąsiedztwie drogi gminnej nr 040276C w miejscowości Świerkocin, gmina Grudziądz stanowi 

załącznik numer 4 do protokołu. 



4 
 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. Pełnomocnictwo ma zostać udzielone w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1374C 

Strzelce – Jankowice”. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

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 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 73/36/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik numer 

5 do protokołu. 

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

organizacyjne, zapytania i wolne wnioski w związku z czym: 

1) przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego 

w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszych na obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że w wyniku 

przeprowadzonych oględzin wybrane zostały następujące miejscowości: Nicwałd, Piaski, Wydrzno oraz 

Nowa Wieś.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o możliwość utworzenia przejścia dla pieszych 

w Wielkich Lniskach. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński odpowiedział, że ze względu 

na obszerniejszą dokumentację, nie ma możliwości zrealizowania zadania w trwającym programie 

dofinansowań.  

Członkowie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego jednogłośnie wyrazili zgodę na przedstawione 

propozycje docelowych miejsc na utworzenie przejść dla pieszych. 

2) Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował o złożonych wnioskach 

przez mieszkańców Wielkich Lnisk i Małych Lnisk o wybudowanie chodnika na trasie 

Grudziądz – Nicwałd. 
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Starota p. Adam Olejnik odpowiedział, że wybudowanie chodnika lub ścieżki pieszo – rowerowej 

w ww. miejscu jest kosztowną inwestycją i byłaby możliwa do zrealizowania jedynie w przypadku 

partycypacji kosztów z Gminą Grudziądz. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 73 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Natalia Mrozińska 


