
Protokół Nr 69/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 26 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 

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

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 67 i 68 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

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

5. Projekt uchwały w sprawie określenia jednolitych zasad obliczania prewspółczynnika 

oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w jednostkach budżetowych Powiatu 

Grudziądzkiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami 

kapitałowymi. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu. 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

Grudziądzu do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji zarządcy drogi. 

10. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

11. 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 26 lutego 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 protokołów i jednogłośnie przyjęli protokoły z 67 i 68 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 

dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita poinformowała, że dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie 

wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach kwalifikacji budżetowej. 

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

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

dochodów i 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 dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

Uchwała Nr 69/21/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian 

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

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

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia jednolitych zasad 

obliczania prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w jednostkach 

budżetowych Powiatu Grudziądzkiego. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia 

jednolitych zasad obliczania prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania 

w jednostkach budżetowych Powiatu Grudziądzkiego. 
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Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli ww. uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Uchwała Nr 69/22/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

jednolitych zasad obliczania prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania 

w jednostkach budżetowych Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia i poprosił 

Kierownika Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierza Sobótkę o przedstawienie projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej 

pracowniczymi planami kapitałowymi. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka wyjaśnił, że w wyniku 

porównania z innymi firmami oraz monitorowania ryzyka zostało wybrane przedsiębiorstwo 

ubezpieczeniowe PZU. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami 

kapitałowymi. 

Uchwała Nr 69/23/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyboru 

instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

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

o przedstawienie kolejnych projektów uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu. 

2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu. 

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu 

Dróg Grudziądzu do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji 

zarządcy drogi. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła ww. projekty uchwał Zarządu Powiatu 

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

do przedstawionych projektów uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwały: 

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. 

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. 

3) w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg Grudziądzu 

do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji zarządcy drogi. 

Uchwała Nr 69/24/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Uchwała Nr 69/25/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała Nr 69/26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg Grudziądzu do wydawania decyzji administracyjnych należących 

do kompetencji zarządcy drogi stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dot. spraw organizacyjnych, 

zapytań oraz wolnych wniosków, w związku z czym: 

1. Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła pismo Automobilklub Toruński z prośbą 

o objęcie honorowym patronatem imprezy turystycznej pn. Rajd Kobiet. 

2. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła pismo Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 

w Łasinie z prośbą o przekazanie nagród rzeczowych na XXI Powiatowy Konkurs Poezji „ Złote Usta”. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe apele. 

Członek Zarządu, p .Aleksander Zadykowicz zwrócił uwagę na błąd w Regulaminie XXI Powiatowego 

Konkursu Poezji „Złote Usta”, w którym jest zapisane, że uczestnikami mogą być min. uczniowie 

nieistniejącego już w systemie szkolnictwa gimnazjum. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, aby stworzyć regulamin zasad współorganizowania lub obejmowania 

patronatem wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. 



5 
 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zaproponował aby zorganizować wyjazdowe posiedzenie 

Zarządu Powiatu i sprawdzić stan dróg w powiecie oraz zapytał, w którym miejscu zostanie 

wybudowany chodnik przy remontowanej drodze na odcinku Pokrzywno – Słup. 

P. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych wyjaśnił, że nie został jeszcze wybrany 

wykonawca do przeprowadzenia ww. remontu. Dodał, że na etapie ogłaszania dokumentacji zaznaczona 

jest budowa chodnika. 

Starosta p. Adam Olejnik poparł plan wyjazdu na drogi powiatu i zaproponował, aby w pierwszej 

kolejności skontrolować te drogi, na które mają być wydane projekty. 

Członek Zarządu, p. Krzysztof Klucznik zaproponował, aby sprawdzić wszystkie drogi w powiecie. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 69 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

Protokołowała: Natalia Mrozińska 


