
 

Protokół Nr 82/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 05 lipca 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 Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska  -  Sekretarz Powiatu 

8. Grażyna Kalita  -  Skarbnik Powiatu 

9. Rafał Zieliński  -  Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

10. Kazimierz Sobótka    - Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa 

11. Jarosław Poznański          - Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania 

Kryzysowego                                                  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie 

spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty 

przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia umowy 

na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

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

publicznego w trybie podstawowym. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej   

Rady Powiatu. 

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 05 lipca 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 Kierownika Wydziału Środowiska i Budownictwa 

p. Kazimierza Sobótkę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji 

celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji 

celowych. Dodał, że w 2021 r. zostały zarejestrowane trzy nowe spółki wodne, które również mogą 

wnioskować o dotację celową. Oznajmił także, że dotacje celowe są rozliczane do 15 grudnia danego 

roku. 

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

uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym 

dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację 

dotacji celowych, w związku z czym: 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy w każdej gminie jest spółka wodna. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka odpowiedział, że nie ma spółki 

wodnej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poinformował, że należy do Spółki Wodnej Jeziora 

Rudnickiego, w której jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym zapytał, 

czy Spółka Wodna Jeziora Rudnickiego jest także ujęta w niniejszej uchwale, gdyż w takim przypadku 

nie będzie mógł zagłosować. Dodał, że Spółka Wodna Jeziora Rudnickiego obejmuje rzeki Maruszankę 

oraz Rudniczankę.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że Spółka Wodna Jeziora Rudnickiego ma możliwość złożenia 

wniosku na udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 
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Wobec braku dalszych pytań Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

W związku z powyższym Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik nie głosował nad podjęciem uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom 

wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na 

realizację dotacji celowych. 

Uchwała Nr 82/62/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji  

i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosława Poznańskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym. 

 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Wyjaśnił, że niniejsze postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dotyczy zadania pn. „Budowa Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie”. 

 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym. 

Wobec braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. 

Uchwała Nr 82/65/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik poprosił o ponowne zabranie głosu Kierownika Wydziału Środowiska  

i Budownictwa p. Kazimierza Sobótkę w kwestii głosowania Członka Zarządu p. Krzysztofa Klucznika 

odnośnie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków 
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na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości 

kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa p. Kazimierz Sobótka wyjaśnił, że dotacja celowa jest 

przeznaczona dla spółek wodnych, które zajmują się konserwacją. Dodał, że Spółka Wodna Jeziora 

Rudnickiego zajmuje się głównie utrzymaniem wód jeziora oraz jakością tychże wód, natomiast nie 

zajmuje się konserwacją lub wykonywaniem prac na urządzeniach melioracji wodnych. 

W związku z wątpliwościami podtrzymano decyzję, o wyłączeniu z głosowania Członka Zarządu  

p. Krzysztofa Klucznika nad projektem uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu  

i poprosił Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską o przedstawienie projektu niniejszej uchwały.  

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowską przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

Wyjaśniła, że zmiany w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym polegają głównie na przeniesieniu 

zadań z zakresu promocji i sportu z Wydziału Organizacyjnego do Wydziału Rozwoju, Edukacji  

i Zarządzania Kryzysowego. Zmiana dotyczy także Biura Rady i Zarządu, które będzie funkcjonowało 

w ramach struktury Wydziału Organizacyjnego.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu.  

Wobec braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 82/63/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu stanowi załącznik nr 4  

do protokołu. 

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

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. Dodał,  

że został ustalony termin podpisania niniejszego porozumienia, jednak firma poprosiła o przełożenie 

spotkania bez określenia kolejnego terminu.   
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Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi 

powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. Wyjaśniła, że uchwała została podjęta 23 czerwca 2021 r., 

natomiast wkradł się błąd pisarski i wpisano „23 sierpnia 2021 r.”. Dodatkowo w załączniku uchwały 

była podana konkretna data zawarcia umowy, natomiast w uchwale zmieniającej pozostawiono 

wykropkowane miejsce. Wykropkowane pole zostawiono także w miejscu na podanie osoby 

reprezentującej Inwestora, ponieważ zachodzi wątpliwość, czy osoba dotychczas wskazana przez 

Inwestora będzie podpisywała umowę.  

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia umowy 

na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

Wobec braku pytań i uwag Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

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

Kłódka. 

Uchwała Nr 82/64/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. zmieniającej uchwałę 

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

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

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

w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu. 

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

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej 

Rady Powiatu. 

Wobec braku 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 w sprawie zwiększenia 

składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: Sprawy organizacyjne, 

zapytania i wolne wnioski, w związku z czym: 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował o możliwości złożenia wniosku odnośnie inwestycji drogowych 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wyjaśnił, że Program 
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ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez transfer środków finansowych na inwestycje strategiczne. 

Dodał, że w tym roku zostaną przeprowadzone dwie tury naborów pilotażowych, aby zbadać potrzeby 

samorządów, natomiast realizacja Programu, wartego 100 mld zł, rozpocznie się w przyszłym roku. 

Podkreślił, że zostały stworzone priorytety tego działania, gdzie inwestycje w zakresie dróg znajdują się 

na pierwszym miejscu w pierwszej grupie priorytetów. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że samorządy 

mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji, jednak wysokość 

dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Możliwość dofinansowania wynosi nawet 

95%. Oznajmił, że na chwilę obecną koncentrujemy się głównie na kwestiach drogowych, w związku  

z czym konieczny jest udział w pierwszym pilotażowym naborze. W pierwszym naborze samorządy 

mogą złożyć trzy wnioski o dofinansowanie w terminie do 30 lipca br., w tym: jeden wniosek bez 

kwotowego ograniczenia; jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć 30 mln zł; jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 

5 mln zł. Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, że w tej chwili mamy do dyspozycji sześć dokumentacji, 

z których możemy skorzystać, a mianowicie:  

a) Dąbrówka Królewska – Gruta – wartość według dotychczasowych kosztorysów wynosi  

10 mln 100 tys. zł,  

b) Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – 10 mln zł, 

c) Białochowo – Szembruczek – 21 mln 700 tys. zł, 

d) Grudziądz – Gać – 5 mln 137 tys. zł, 

e) Zielnowo – Fijewo – 1 mln 457 tys. zł, 

f) Biały Bór – Wałdowo – Ruda – 24 mln 174 tys. zł. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, iż należy wziąć pod uwagę, który z wniosków spełniających kryteria 

progowe, ma szansę na realizację. Dodał, że istnieje ryzyko co do niewystarczającej wyceny kosztorysu, 

ponieważ przewiduje się podwyżkę cen na rynku. W takiej sytuacji zajdzie konieczność pokrycia  

z własnych środków różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania, a kwotą wynikającą z przetargu. 

Podkreślił także, że wszystkie niezbędne dokumenty należy przygotować w ciągu czterech miesięcy  

od uzyskania promesy wstępnej. Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie propozycji podziału wniosków w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił sześć, już wcześniej 

wspomnianych, propozycji projektów: 

a) Dąbrówka Królewska – Gruta – odcinek o długości 3641 m, kwota kosztorysowa 10 mln 100 tys. zł 

z 2017 r. w związku z czym konieczna jest aktualizacja kosztorysu, 

b) Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – odcinek o długości 5520 m, wartość kosztorysowa 10 mln zł (odcinek 

o długości 2470 m, Mędrzyce do rozwidlenia do miejscowości Widlice, jest także rozważany do 

wnioskowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, wartość kosztorysowa 4 mln 251 tys. zł), 
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c) Białochowo – Szembruczek – odcinek 11 km 287 m, wartość kosztorysowa 21 mln 700 tys. zł, 

d) Grudziądz – Gać – odcinek o długości 2805 m, wartość kosztorysowa 5 mln 137 tys. zł, 

e) Zielnowo – Fijewo – odcinek o długości 1043 m, wartość kosztorysowa 1 mln 457 tys. zł, 

f) Biały Bór – Wałdowo – Ruda – odcinek o długości 6 km, wartość kosztorysowa 24 mln 174 tys. zł. 

 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił propozycję podziału wniosków na dwa nabory: 

a) pierwszy nabór: Biały Bór – Wałdowo – Ruda, Dąbrówka Królewska – Gruta, Łasin – Mędrzyce –

Lisnowo z podziałem na dwie części, co pozwoliłoby na wnioskowanie w obu postępowaniach, 

b) drugi nabór: Białochowo – Szembruczek, Grudziądz – Gać, Łasin – Mędrzyce – Lisnowo- część 

druga. 

Dodał, że wniosek na drogę Zielnowo – Fijewo zostanie złożony w ramach Funduszu Rozwoju Dróg,  

a ostatecznie pokryty z własnych środków. 

 

Głos zabrał Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik proponując, aby w pierwszej turze naborów drogę 

Łasin – Mędrzyce – Lisnowo zastąpić drogą w Rogóźnie. Zapytał, czy jest możliwość wnioskowania  

w obu postępowaniach z podziałem na dwie nierówne części. Zwrócił się także do Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego odnośnie opracowania strategii remontu dróg  

we wszystkich gminach. Dodał, że ww. strategia nie została jak dotąd opracowana.  

Starosta p. Adam Olejnik odniósł się do wypowiedzi Członka Zarządu p. Krzysztofa Klucznika  

i oznajmił, że mamy możliwość złożenia sześciu wniosków w tym roku, na których należy się 

skoncentrować, natomiast stan dróg będziemy znali pod koniec br. Dodał, iż przedstawiona propozycja 

poszczególnych naborów może zostać zmieniona, jeśli Członkowie Zarządu mają inne propozycje.   

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio również odniósł się do słów Członka Zarządu p. Krzysztofa Klucznika 

i powiedział, że podział jednej inwestycji na dwie nierówne części wiąże się z pewną obawą, co do 

zmiany kryteriów podczas drugiego naboru. Zmiana kryteriów drugiego naboru może spowodować 

niewykorzystanie przez nas środków. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, iż Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński 

przedstawił inną koncepcję podziału wniosków, tak aby w pierwszej turze złożyć wnioski na dwie 

największe inwestycje. Nie podjęto się jednak takiego rozwiązania, ponieważ w przypadku drogi  

Białochowo – Szembruczek należy zrobić aktualizację kosztorysu, która zajmie ok. 2 miesięcy, 

natomiast termin składania wniosków w pierwszym naborze mija 30 lipca br. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają inne propozycje do 

pierwszego naboru odnośnie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 
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Członkowi Zarządu jednogłośnie zatwierdzili propozycję przedstawioną przez Starostę p. Adama 

Olejnika.  

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 82 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 


