
Protokół Nr 77/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 25 maja 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. Marcin Dziadzio  - Wicestarosta 

3. Barbara Dobek  - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Marzena Dembek  - Przewodnicząca Rady 

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 76 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 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Patronatu 

Honorowego Starosty Grudziądzkiego. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie 

zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu 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 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 

2020 w powiecie grudziądzkim.   
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10. Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

za 2020 rok. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego za 2020 rok. 

14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

15. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym. 

18. Sprawy organizacyjne, zapytania i wolne wnioski. 

19. 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. Dodał, że Członek Zarządu p. Barbara Dobek uczestniczy w posiedzeniu zdalnie. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 25 maja 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 76 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Kolejno 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 przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021. 
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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 77/47/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 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 o zabranie głosu Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że obecnie trwają prace przy 

dwóch inwestycjach drogowych:  

1) przy przebudowie drogi Szembruk – Nowy Mosty wykonawca przeprowadza prace porządkowe, 

które powinny zakończyć się w tym tygodniu; 

2) przy przebudowie drogi w Salnie wykonawca zakończył prace odwodnieniowe, a w tej chwili trwają 

prace brukarsko – chodnikowe i przygotowanie do robót drogowych. Kierownik Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński podkreślił, iż prace postępują zgodnie z harmonogramem; 

3) Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje procedury dot. zamówienia publicznego na remonty dróg 

powiatowych metodą nakładek asfaltowych; 

4) Powiatowy Zarząd Dróg w tym tygodniu ogłosi zamówienie na wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej Pokrzywno - Słup. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o termin remontu drogi Mokre – Wełcz metodą nakładki 

asfaltowej. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że przedmiotowa droga będzie 

remontowana w ramach jednego zadania naprawy kilkunastu odcinków dróg powiatowych, a realizacja 

nastąpi we wrześniu lub październiku 2021 r. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poprosił o podanie powodów, dla których wykonanie remontów 

dróg nastąpi tak późno. Zasugerował, by Powiatowy Zarząd Dróg przyspieszył realizację zadania. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński stwierdził, że realizacji remontów nie można 

przyspieszyć, ponieważ konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej dla każdego 

naprawianego odcinka drogi. 
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Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg musi działać według odpowiednich 

procedur. Dodał, że trzeba opracować dokumentację, a dopiero potem ogłosić przetarg i wyłonić 

wykonawcę zadania. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o możliwość zamontowania sygnalizacji świetlnej 

na przejściu dla pieszych przy szkole w miejscowości Nowa Wieś. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że wniosek o dofinasowanie 

przebudowy przejścia dla pieszych w ww. miejscu został zgłoszony do konkursu organizowanego 

przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, a zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dotacji. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że Powiat Grudziądzki miał zaplanowaną przebudowę przejścia 

dla pieszych w Nowej Wsi i w przypadku nieuzyskania dotacji zadanie może być realizowane 

ze środków własnych. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik powitał przybyłych na posiedzenie Pełnomocnika Starosty 

ds. oświaty p. Danutę Kuczerę oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych p. Michała 

Rymackiego, po czym przeszedł do punktu obrad dotyczącego projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił Pełnomocnika Starosty ds. oświaty p. Danutę Kuczerę o omówienie 

procedury przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. 

Pełnomocnik Starosty ds. oświaty p. Danuta Kuczera wyjaśniła, że procedura odbyła się zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dodała, że uzyskano pozytywną opinię 

organu sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz pozytywną opinię rady pedagogicznej i zakładowych 

organizacji związkowych. Wskazała, że p. Michał Rymacki spełnia wszystkie wymogi formalne i nie 

ma żadnych przeciwskazań, by nadal sprawował funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Łasinie. Ponadto Pełnomocnik Starosty ds. oświaty p. Danuta Kuczera stwierdziła, że p. Michał 

Rymacki jest od wielu lat związany ze szkołą oraz bardzo dobrze wywiązywał się z obowiązków 

Dyrektora, szczególnie w sytuacji nauczania zdalnego i znakomicie radził sobie z wieloma problemami 

organizacyjnymi oraz utrudnieniami związanych z sytuacją pandemii. Podkreśliła również aktywność 

Dyrektora w kwestii pozyskiwania środków finansowych z różnych funduszy i programów. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych p. Michał Rymacki podkreślił, że wyniki jego pracy 

zależały w dużej mierze od zaangażowania pozostałych nauczycieli szkoły w Łasinie oraz współpracy 

z Zarządem i Radą Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że organizacja nauczania podczas pandemia 
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przyspieszyła proces informatyzacji szkoły i wdrażania takich rozwiązań jak dziennik elektroniczny. 

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych p. Michał Rymacki przedstawił swój plan 

działania na następną kadencję: 

1) Podnoszenie poziomu kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie zarówno 

w sferze edukacji jak i wychowania, z nastawieniem na rozwój osobisty młodzieży.  

2) Unowocześnienie programów nauczania, rozbudowa pomocy naukowych, pracowni szkolnych 

oraz wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego. 

3) Poprawienie wyglądu i funkcjonalności budynku szkoły, klas oraz pracowni naukowych. 

4) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, aktywna polityka kadrowa oraz rozszerzenie oferty 

edukacyjnej. Utworzenie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie szkoły branżowej II 

stopnia. 

5) Wdrożenie systemu wsparcia pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych p. Michałowi 

Rymackiemu za wystąpienie oraz zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub sugestie. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych p. Michałowi Rymackiemu jego dotychczasowych osiągnięć oraz wyraziła swoje 

zadowolenie z faktu dalszego powierzenia funkcji Dyrektora. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz przekazał, że praca Dyrektora oraz pozostałych 

pracowników szkoły jest bardzo dobrze oceniana przez Radnych Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych p. Michałowi 

Rymackiemu za cały okres współpracy, a w szczególności za odbudowanie dobrego klimatu wokół 

szkoły. Podkreślił również wkład dyrektora w kształtowaniu kultury organizacyjnej Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie. 

W związku z zakończeniem dyskusji Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu 

zgłaszają pytania lub uwagi do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

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 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie. 

Uchwała Nr 77/49/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. stanowi 

załącznik numer 3 do protokołu. 
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Po zakończeniu głosowania Starosta p. Adam Olejnik pogratulował Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych p. Michałowi Rymackiemu przedłużenia powierzenia stanowiska. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych p. Michał Rymacki podziękował za wsparcie 

oraz przychylność Starosty Grudziądzkiego oraz Zarządu i Rady Powiatu. 

 Starosta p. Adam Olejnik ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 Wznawiając obrady po przerwie, Starosta p. Adam Olejnik poprosił pracownika Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu p. Hannę Lotarską o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty 

Grudziądzkiego. 

Pracownik Starostwa Powiatowego w Grudziądzu p. Hanna Lotarska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Patronatu 

Honorowego Starosty Grudziądzkiego. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Patronatu 

Honorowego Starosty Grudziądzkiego. 

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 przyjęcia regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty 

Grudziądzkiego. 

Uchwała Nr 77/48/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Grudziądzkiego stanowi załącznik numer 4 

do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adam Olejnika, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań 

samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 77/50/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu 

powiatowego w roku 2021 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych stanowi załącznik 

numer 5 do protokołu. 

Kolejno, na prośbę Starosty p. Adam Olejnika, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła 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 działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

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 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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 powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na 

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

zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 77/51/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 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 działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych stanowi załącznik numer 6 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Starosty p. Adam Olejnika, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie p. Bożena Grabda przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w powiecie grudziądzkim. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 

2020 w powiecie grudziądzkim 
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Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oraz przekazali 

pod obrady Rady projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2020 w powiecie grudziądzkim. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej 

za rok 2020 w powiecie grudziądzkim stanowi załącznik numer 7 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu obrad dotyczącego Raportu o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. Przekazał, że do treści dokumentu były wnoszone poprawki 

na bieżąco, w związku z czym zapytał, czy Członkowie Zarządu potrzebują więcej czasu na zapoznanie 

się z poprawioną wersją raportu oraz wniesienie swoich uwag. Zasugerował, że przyjęcia Raportu 

o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok można przystąpić na kolejnym posiedzeniu Zarządu 

Powiatu w dniu 27 maja.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik oraz Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wyrazili 

zgodę na powyższą propozycję Starosty p. Adama Olejnika. 

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

Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła najważniejsze zmiany w Raporcie o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok w porównaniu do analogicznego opracowana za rok poprzedni. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik stwierdził, że Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 

rok jest bardzo szczegółowy i drobiazgowo przedstawia kluczowe dane ważne dla rozwoju Powiatu. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz wskazał, że raport w sposób kompleksowy przedstawia 

wiele aspektów działalności władz Powiatu Grudziądzkiego. 

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił wkład w przygotowaniu Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2020 rok Sekretarza Powiatu p. Doroty Kaczerowskiej oraz pracownika Starostwa Powiatowego 

p. Hanny Lotarskiej, jak również Kierowników Wydziałów Starostwa, którzy opracowywali dane 

potrzebne do skonstruowania przedmiotowego dokumentu. Ponadto Starosta p. Adam Olejnik poprosił 

członków zarządu o zgłaszanie dalszych uwag i sugestii do Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2020 rok, by dokument mógł być przyjęty przez Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu. 

Projekt Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego oraz zapytał, 

czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego projektu.  
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Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przekazali pod obrady Rady projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik numer 9 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok oraz zapytał, czy Członkowie Zarządu 

zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego projektu.  

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przekazali pod obrady Rady projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 

rok stanowi załącznik numer 10 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok oraz zapytał, 

czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego projektu.  

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przekazali pod obrady Rady projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego 

za 2020 rok. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego za 2020 rok stanowi załącznik numer 11 do protokołu. 

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

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański przedstawił Sprawozdanie z realizacji „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

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

do Sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego 
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

Z uwagi na brak pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2020” zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego. 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020” stanowi załącznik numer 12 do protokołu. 

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

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański omówił punkt posiedzenia dotyczący aktualizacji 

planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. Wyjaśnił, że konieczność aktualizacji planu 

wynika z faktu zmiany nazwy zadania oraz kosztów remontu elewacji i dachu budynku Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy środki na powyższe zadania są zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Kierownik Wydziału Edukacji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański odparł 

twierdząco. 

W związku z brakiem dalszych pytań i uwag Członkowie Zarządu zatwierdzili oraz podpisali 

aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 stanowi załącznik numer 13 

do protokołu. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 
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Grudziądzkiego Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych. 

Uchwała Nr 77/52/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych. stanowi załącznik numer 

14 do protokołu. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym. Dodał, że uchwała dotyczy zadania remontu elewacji i dachu budynku Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy postępowanie obejmie cały zakres zadania, czy zostanie 

podzielone na etapy. 

Kierownik Wydziału Edukacji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański odparł, 

że zamówienie będzie obejmowało cały zakres remontu budynku i dachu Starostwa Powiatowego 

i planowane jest wyłonienie jednego wykonawcy robót. 

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

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym. 

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

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym. 

Uchwała Nr 77/53/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym stanowi załącznik numer 

15 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia dot. spraw 

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków w związku z czym: 

1. Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła prośbę Klubu MKS Start Grudziądz 

o wsparcie finansowe Eliminacji do 27 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetek oraz Turnieju 

Selekcyjnego Młodzików do kadry narodowej w boksie. Dodała, że zawody odbędą się w dniach 3 – 6 

czerwca 2021 r. Wskazała, że w roku ubiegłym udzielono na podobny cel wsparcia w wysokości 450 

zł, a w budżecie Powiatu zabezpieczone są środki finansowe na rok 2021.  
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Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielnie wparcia finansowego dla Klubu MKS 

Start Grudziądz w wysokości 450 zł. 

2. Starosta p. Adam Olejnik poprosił pracownika Starostwa Powiatowego p. Adama Feldmanna 

o przedstawienie postępów prac nad porozumieniem z przedstawicielami Odlewni Żeliwa Lisie Kąty 

w sprawie budowy oraz przebudowy drogi powiatowej Mokre – Kłódka. 

Pracownik Starostwa Powiatowego p. Adam Feldmann poinformował, że wraz z radcą prawnym 

p. Janem Kandybą przygotowł projekt umowy, na podstawie zapisów ustawy o drogach publicznych, 

która dopuszcza budowę drogi publicznej przez Inwestora prywatnego. Wskazał, że inwestycja budowy 

oraz przebudowy drogi powiatowej Mokre – Kłódka podzielona będzie na dwa etapy: budowę 

fragmentu drogi przez Inwestora, czyli Odlewnię Żeliwa oraz przebudowę pozostałego odcinka drogi 

Mokre – Kłódka wspólnie przez Inwestora i Powiat Grudziądzki. Pracownik Starostwa Powiatowego 

p. Adam Feldmann przekazał, że Inwestor planuje przeznaczyć na oba etapy inwestycji kwotę 3 mln zł, 

z tym, że po wybudowaniu nowego odcinka drogi przekaże Powiatowi Grudziądzkiemu resztę środków 

na cel przebudowy istniejącego fragmentu. Dodał, ze kwestia powyższego rozliczenia stanowić będzie 

przedmiot dalszych uzgodnień z Odlewnią Żeliwa. 

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, by zapisy w umowie precyzyjnie określały zakres wsparcia 

Inwestora dla Powiatu Grudziądzkiego, by przekazane środki wystarczyły na wykonanie przebudowy 

drogi Mokre – Kłódka w ramach II etapu inwestycji. Dodał, że koszt całości zadania szacowany jest 

na ok. 3,6 mln zł. Stwierdził, że dla Powiatu Grudziądzkiego ważne jest, by Inwestor określił koszty 

realizacjo swojego etapu inwestycji. Zasugerował również, by w umowie zawrzeć zapisy dotyczące kary 

umownej w przypadku wycofania się Inwestora z realizacji warunków umowy i braku przekazania 

środków na przebudowę odcinka drogi w ramach II etapu inwestycji. Starosta p. Adam Olejnik 

stwierdził również, że Odlewnia Żeliwa może przystąpić do budowy odcina drogi Mokre – Kłódka 

w roku 2021, natomiast Powiat Grudziądzki rozpocznie przebudowę fragmenty drogi nie wcześniej niż 

w roku 2022. 

3. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że istnieje konieczność zagospodarowania terenu parku 

wokół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. Dodał, że na ten cel Powiat Grudziądzki 

dysponuje środkami w wysokości ok. 80 tys. zł. Ponadto stwierdził, że dalsze prace w budynku 

placówek będzie można wykonać po uruchomieniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach 

nowej perspektywy finansowej. 

4. Starosta p. Adam Olejnik zaprosił Członków Zarządu na udział w Konwencie Samorządowym 

Powiatu Grudziądzkiego, który odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. w Sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatu Grudziądzkiego. 
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5. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że powiatowy punkt szczepień funkcjonujący w Szkole 

Podstawowej w Łasinie działa bez przeszkód i wykonuje od 100 do 400 szczepień dziennie. Dodał, 

że Powiat Grudziądzki wspiera działalność punktu finansowo, a także zatrudniona dwie osoby 

do obsługi administracyjnej w ramach robót publicznych. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 77 posiedzenie Zarządu Powiatu. 
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