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Protokół Nr 85/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 10 sierpnia 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. Marzena Dembek  -  Przewodnicząca Rady Powiatu 

6. Grażyna Kalita  -  Skarbnik Powiatu 

7. Rafał Zieliński  -  Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z 82 i 84 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2021 r. 

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

7. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 na 5 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. Nieobecny jest Wicestarosta p. Marcin Dziadzio. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 10 sierpnia 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 
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 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

Kolejno Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów i jednogłośnie przyjęli protokoły 

z 82 i 84 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 

2021 r. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za I półrocze 2021 r. 

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił uwagę na planowaną inwestycję przebudowy mostu na rzece Osie 

w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą. Wskazał, że do chwili obecnej nie udało 

się rozstrzygnąć przetargu na powyższe zadanie, gdyż najniższa oferta zawierała cenę wyższą 

od kosztorysowej o ponad 400 tys. zł. W związku z powyższym zasugerował, by realizację inwestycji 

odłożyć na rok kolejny i spróbować pozyskać brakującą kwotę ze źródeł zewnętrznych lub przesunąć 

środki w budżecie Powiatu z innego zadania.  

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zasugerował, by ogłosić kolejny przetarg na realizację 

przedmiotowej inwestycji.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że w przypadku ogłoszenia kolejnego przetargu, zadania nie uda się 

zrealizować w roku 2021 r. Dodał, że brakujące środki finansowe będą możliwe do pozyskania dopiero 

w roku przyszłym.  

Po zakończeniu dyskusji Członkowie Zarządu w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli, a następnie 

podpisali Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2021 r. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2021 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

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

przedstawiła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku. 

Do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku nie zostały wniesione żadne uwagi ani pytania. 
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W związku z powyższym Członkowie Zarządu w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli, a następnie 

podpisali Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 

– 2024 za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu. Wyjaśnił, że pełnomocnictwo dotyczy czynności wynikających z podpisanej 

przez Powiat Grudziądzki umowy z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty w sprawie budowy i przebudowy drogi 

powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że dnia dzisiejszego 

o godz. 10:00 nastąpi spotkanie z przedstawicielami Odlewni Żeliwa w sprawie przekazania placu 

budowy w celu realizacji etapu I inwestycji budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1357C Mokre 

– Kłódka. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg 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 

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

Uchwała Nr 85/69/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

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

organizacyjnych, zapytań i wolnych wnioski, w związku z czym: 

1. Pracownik Starostwa Powiatowego w Grudziądzu p. Adam Feldmann przekazał, że w związku 

z realizacją inwestycji budowy nowego odcinka drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka Powiat 

Grudziądzki przystąpi do procedury pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1357C 

wraz z wyłączeniem jej z użytkowania na odcinku mającym zostać zastąpionym nowo wybudowanym 

fragmentem drogi. Dodał, że pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii wraz z wyłączeniem 

jej z użytkowania będzie wymagało podjęcia odpowiednich uchwał przez Radę Powiatu, 

co poprzedzone musi zostać uzyskaniem opinii od wójtów gmin z obszaru, przez który przebiega droga 

oraz zarządów okolicznych powiatów, a następnie uzyskaniem porozumienia z zarządem województwa. 
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2. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że odbył się drugi przetarg na zadanie remontu elewacji 

budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, w którym udało się wyłonić wykonawcę, który 

zaoferował cenę 360 tys. zł. Dodał, że odbyło się to kosztem zmniejszenia zakresu zamówienia, 

przez co część planowanych robót trzeba będzie odłożyć na późniejszy termin lub wykonać we własnym 

zakresie. Wskazał, że rozstrzygnięcia przedmiotowego przetargu będzie można dokonać na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, o jaką wartość obniżono przedmiot zamówienia 

w porównaniu do poprzedniego przetargu. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że wartość zamówienia obniżono o ok. 20 – 30 tys. zł. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że w związku z przetargiem na remont elewacji budynku 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu należy uaktualnić Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 

2021. 

Członkowie Zarządu podpisali zaktualizowany Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2021. 

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

3. Starosta p. Adam Olejnik przekazał prośbę Klubu Motocyklowego Motocykliczni Grudziądz 

o pomoc finansową przy organizacji imprezy pn. „Kujawsko – Pomorskie Pożegnanie Sezonu 

Motocyklowego”, która odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2021 r. Starosta p. Adam Olejnik 

wskazał, że w budżecie Powiatu nie ma zabezpieczonych środków na tego typu wsparcie finansowe, 

w związku z czym zaproponował przekazanie Klubowi Motocyklowemu gadżetów promocyjnych 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Pismo z prośbą Klubu Motocyklowego Motocykliczni Grudziądz o pomoc finansową przy organizacji 

imprezy Kujawsko – Pomorskie Pożegnanie Sezonu Motocyklowego z dnia 22.07.2021 r. stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu 

4. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prośbę p. Danuty Styperek o wsparcie finansowe 

i organizacyjne 9 pleneru rzeźbiarskiego. Wskazał, że Powiat Grudziądzki nie może przekazywać 

dotacji dla osób fizycznych, ale może przekazać gadżety promocyjne dla uczestników imprezy. Starosta 

p. Adam Olejnik zaproponował również, by zaoferować p. Danucie Styperek zakup rzeźby w ramach 

środków na materiały promocyjne, za cenę od 500,00 do 1 000,00 zł. Zasugerował, iż mogłaby to być 

rzeźba o tematyce lokalnej lub przedstawiająca jeden z symboli Powiatu Grudziądzkiego, w postaci tura 

lub rogu tura. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali powyższą propozycję Starosty p. Adama Olejnika. 

Pismo z prośbą p. Danuty Styperek o wsparcie finansowe i organizacyjne 9 pleneru rzeźbiarskiego 

z dnia 3.08.2021 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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5. Starosta p. Adam Olejnik przekazał prośbę Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu o zmianę 

przeznaczenia dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup rękawic przeciwukłuciowych.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita dodała, że w budżecie Powiatu nie wskazano celu dotacji 

na Fundusz Wsparcia Policji, w związku z czym nie wymagane są żadne zmiany w zapisach uchwały 

budżetowej. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji w ramach Funduszu 

Wsparcia Policji na zakup rękawic przeciwukłuciowych. 

6. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prośbę Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 

o dofinansowanie wkładu własnego ze środków Powiatu Grudziądzkiego do remontu budynku 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Przekazał, że po rozpoznaniu sprawy Powiat Grudziądzki nie 

może udzielić przedmiotowej dotacji. Dodał, że jedyną formą pomocy może być zbiórka pieniędzy. 

Starosta p. Adam Olejnik zasugerował ponadto, iż jego zdaniem władze Stowarzyszenia „Uśmiech” 

powinny rozważyć możliwość wybudowania nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej 

wykorzystując dofinansowanie w ramach programów rządowych. 

Pismo z prośbą Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie o dofinansowanie wkładu własnego ze środków 

Powiatu Grudziądzkiego do remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie z dnia 

20.07.2021 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 85 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 


