
Protokół Nr 80/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 23 czerwca 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. Barbara Dobek  - Członek Zarządu 

3. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

5. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

6. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z 77 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetowych na rok 2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi 

powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia 

wniosków o stypendium uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę w sprawie zasad udzielania podmiotom 

leczniczym wykonującym działalność leczniczą dotacji z budżetu Powiatu Grudziądzkiego, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

8. Sprawy organizacyjne, zapytania i wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

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

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że w posiedzeniu  nie bierze udziału Pan Marcin Dziadzio. 
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Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 czerwca 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. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Panią Skarbnik Powiatu - Grażynę Kalitę   

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

wydatków budżetowych na rok 2021. 

Skarbnik Powiatu – Pani Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021. Wskazała, że zmiany 

w Dziale 710, Rozdziale 71015 Nadzór budowlany dotyczą  zamiaru zatrudnienia dwóch osób w ramach 

robót publicznych w związku z tym, należało zwiększyć wynagrodzenia osobowe pracowników.  

Kolejna zmiana dotyczyła przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, gdzie dokonano zwiększenia 

środków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zmniejszając wydatki  

w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Ostania zmiana dotyczyła projektu partnerskiego pn.  

,,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – 

pomorskiego”. W związku z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych 

należało utworzyć paragraf dotyczący wpłat na PPK finansowane przez podmiot, przy czym 

zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników. 

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

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

budżetowych na rok 2021. 

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 zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021. 

Uchwała Nr 80/54/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian 

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

 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego projektu uchwały Zarządu Powiatu 

w sprawie zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

Poinformował, iż wraz z Panią Sekretarz Dorotą Kaczerowską wielokrotnie omawiane były szczegóły 

umowy. Zapytał, czy Członkowie Zarządu widzą potrzebę omawiania kolejny raz ww. umowy  

z udziałem Pana Adama Feldmanna. Członkowie Zarządu stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby.  



3 
 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę 

Zarządu Powiatu w sprawie zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C 

Mokre – Kłódka. 

Uchwała Nr 80/55/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka stanowi 

załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Kolejny punkt dotyczył projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji 

Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o stypendium uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Łasinie. Pan Starosta poinformował, iż w skład powołanej komisji wchodzi przedstawiciel Zarządu 

Powiatu Pan Marcin Dziadzio, Przedstawiciel Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego Pani Danuta Kuczera, przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej Pani Barbara Dobek, 

oraz przedstawiciel szkoły Pani Maria Kandyba.  

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę 

Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o stypendium 

uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

Uchwała Nr 80/56/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wnioskówo stypendium uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

uchylającej uchwałę w sprawie zasad udzielania podmiotom leczniczym wykonującym działalność 

leczniczą dotacji z budżetu Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczania. Członkowie Zarządu nie mieli pytań.  

Wobec braku dalszych uwag i wniosków formalnych 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 uchylającej 

uchwałę w sprawie zasad udzielania podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą dotacji 

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczania.  

 

Projekt uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę w sprawie zasad udzielania podmiotom leczniczym 

wykonującym działalność leczniczą dotacji z budżetu Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania  

w sprawie udzielenia dotacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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 W kolejnym punkcie obrad, dotyczącym zapytań i wolnych wniosków: 

Członek Zarządu Pan Aleksander Zadykowicz zapytał o środki finansowe z okazji Święta Policji. Pan 

Starosta poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie w jaki sposób te środki można przekazać. Pani Skarbnik 

wyjaśniła iż należy zwiększyć środki Uchwałą budżetową. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 80 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Małgorzata Staszewska 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 


