
1 
 

 

Protokół Nr 84/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 19 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. Jakub Tadych  -  Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

10. Edward Wiatrowski  - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

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

Kryzysowego                                                  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z 79, 80, 81 i 83 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wstępnej opinii  

w zakresie ustalonego wariantu preferowanego inwestycji polegającej na budowie gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wicko, odcinek Gustorzyn-

Gardeja. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont elewacji 

i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.  

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

7. Sprawy organizacyjne, zapytania i wolne wnioski. 

8. 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 4 na 5 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 19 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 Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów i jednogłośnie przyjęli protokoły 

z 79, 80, 81 i 83 posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości  

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie wstępnej opinii w zakresie ustalonego wariantu preferowanego inwestycji polegającej  

na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wicko, odcinek 

Gustorzyn-Gardeja. 

Do posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego dołączył Członek Zarządu p. Barbara Dobek. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wstępnej opinii w zakresie ustalonego wariantu 

preferowanego inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 

MPa relacji Gustorzyn-Wicko, odcinek Gustorzyn-Gardeja. Wyjaśnił, że inwestycja obejmie teren 

gminy Radzyń Chełmiński (obręb Dębieniec), gminy Gruta (obręby: Pokrzywno, Nicwałd, Plemięta, 

Wiktorowo), gminy Grudziądz (obręby: Kobylanka, Wielkie Lniska, Grabowiec, Turznice, Węgrowo, 

Skarszewy, Stary Folwark) oraz gminy Rogóźno (obręby: Rogóźno, Gubiny, Białochowo, Kłódka 

Szlachecka, Budy). Zaproponował, aby na chwilę obecną udzielić wstępnej zgody na samą inwestycję, 

ponieważ gazociąg jest potrzebny, natomiast dokładnej analizy dokonać dopiero po przedstawieniu 

przez inwestora konkretnych warunków lokalizacyjnych.  

Starosta p. Adam Olejnik poinformował o wątpliwościach rolników, co do budowy gazociągu, którzy 

podnieśli już niniejszy temat na posiedzeniu Izby Rolnej. Podkreślił, że zgadza się co do wyrażenia 

wstępnej opinii odnośnie całego przedsięwzięcia, jednak należy ostrożnie podejść do tego tematu, 

ponieważ wstępna opinia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego może zostać błędnie odebrana,  

jako zgoda na realizację zadania. 
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Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski nawiązał do sytuacji sprzed 20 

lat, gdzie budowana była linia gazowa również przez tereny powiatu grudziądzkiego. Wówczas 

przedsięwzięcie wiązało się z wieloma problemami, m.in. protestami rolników. Wyraził nadzieję,  

że inwestor przeprowadzi z mieszkańcami spotkania konsultacyjne, podczas których precyzyjnie określi 

przebieg inwestycji.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że bardzo trudno jest wyrazić opinię, gdy nie ma 

dokładnych informacji, przez które działki będzie przebiegał gazociąg. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy jest formuła milczącej opinii. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek oznajmiła, że Gmina Rogóźno starała się  

o rozszerzenie zakresu używalności gazu, jednak otrzymała odpowiedź negatywną od zarządzającego 

gazociągiem. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podkreślił, że dokładne określenie przejścia inwestycji ma bardzo duże 

znaczenie, ponieważ istotne jest, czy będzie ona przebiegała przez nieużytki rolne, czy też w okolicach 

posesji mieszkańców. Dodał, że precyzyjne określenie lokalizacji byłoby bardzo pomocne w wydaniu 

jakiejkolwiek opinii. Zwrócił się do Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edwarda 

Wiatrowskiego z zapytaniem, czy ewentualna negatywna opinia miałaby wpływ na realizację 

inwestycji.  

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski odpowiedział, że zapis  

w ustawie dotyczy wyłącznie wyrażenia pozytywnej opinii.  

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że Jego zdaniem, złym pomysłem jest budowanie 

gazociągu na terenie powiatu grudziądzkiego.  

Starosta p. Adam Olejnik odniósł się do słów Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek  

i wyjaśnił, że kwestia gazyfikacji miała miejsce dwa lata temu i była rozpatrywana z udziałem 

dyrektorów regionalnych. Wówczas firma przeprowadziła diagnozę potrzeb, które nie zostały uznane 

za istotne z uwagi na brak dużych odbiorców. Okazało się, że potrzeby mieszkańców są zbyt małe,  

aby firma miała korzyści finansowe z tego przedsięwzięcia. Zaproponował, aby zwrócić się do firmy  

z informacją, iż Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w chwili obecnej nie wydaje jakiejkolwiek opinii, 

oczekując dokładniejszych informacji wyjaśniających ewentualne problemy mieszkańców oraz kwestię 

bezpieczeństwa. 

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

Członkowie Zarządu czteroma głosami zatwierdzili propozycję Starosty p. Adama Olejnika odnośnie 

odpowiedzi na przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wstępnej 

opinii w zakresie ustalonego wariantu preferowanego inwestycji polegającej na budowie gazociągu 
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wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wicko, odcinek Gustorzyn-Gardeja. 

Jeden Członek Zarządu głosował za wydaniem negatywnej opinii dotyczącej projektu niniejszej 

uchwały.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wstępnej opinii w zakresie ustalonego 

wariantu preferowanego inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 

MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wicko, odcinek Gustorzyn-Gardeja 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 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego  

w Grudziądzu”. 

 

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

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. Dodał, że zostały złożone trzy oferty na realizację ww. zadania, 

mianowicie: 

a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe EKOBUD, Nad Torem 11, Grudziądz – cena ofertowa 

591 669, 67 zł brutto, 

b) „Daw Mar” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Dawid Markowicz,  

ul. Grudziądzka 19B, Kwidzyn - cena ofertowa 516 728,26 zł brutto, 

c) REMBUD Zakład Remontowo – Budowlany Arkadiusz Niebojewski, Mały Rudnik 5a, Grudziądz - 

cena ofertowa 479 180,80 zł brutto. 

Ponadto wyjaśnił, że na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 395 170,86 zł, w związku 

z czym komisja przetargowa przygotowała wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. 

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

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, w jaki sposób została ustalona kwota środków 

przeznaczonych na remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego. 
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Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosław Poznański 

odpowiedział, że kwota ta została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

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

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

na zadanie pn. „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”. 

Uchwała Nr 84/67/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie 

pn. „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu” stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

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

Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Jarosława Poznańskiego w celu przedstawienia projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

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 bez negocjacji. 

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 bez negocjacji. 

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 bez 

negocjacji. 

Uchwała Nr 84/68/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

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

zapytania i wolne wnioski, w związku z czym: 

1. Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych przekazał następujące informacje: 

- zakończono remont drogi Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno – odcinek 1 km, 

- rozpoczynają się pracę na drodze Białochowo – Szembruczek – odcinek 400m, zostały wycięte drzewa, 

firma przymierza się do uzupełniania wyrw po ok. 60 drzewach, 
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- w tym tygodniu firma ze Świecia rozpoczyna remont w Mełnie, który rozpocznie od prac 

rozbiórkowych, 

- za około tydzień lub dwa firma „Drobud” Sp. z o.o. rozpocznie prace na drodze Bukowiec – Błonowo, 

- w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, który w ostatnim czasie miał miejsce 

w powiecie grudziądzkim, zostało powalonych 44 drzew. W dalszym ciągu trwają prace porządkowe, 

także ze względu na liczne gałęzie i krzaki. Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub 

Tadych poprosił wszystkich obecnych o przekazanie informacji do Powiatowego Zarządu Dróg,  

jeśli dostrzegą powalone drzewo, które jeszcze nie zostało uprzątnięte, 

- uzupełnianie wyrw w miejscach powalonych z korzeniami drzew wspomaga p. Jarosław Chmielewski, 

- p. Bukowski przedstawił wstępną koncepcję rozbudowy drogi krajowej w miejscowości Mokre, 

- 16 lipca br. odbył się przetarg pn. „Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej  

nr 1407C Rywałd - Świecie nad Osą - Lisnowo wraz z budową tymczasowego objazdu z mostem 

tymczasowym”, w wyniku którego wpłynęły dwie oferty: 

• Most Sp. z o.o., ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot – cena ofertowa brutto: 3.994.000,00 zł, 

termin wykonania zamówienia: 130 dni, okres gwarancji: 84 dni 

• Drogi Pomorze Sp. z o.o., ul. Tczewska 4C, 83-112 Rokitki – cena ofertowa brutto: 

5.000.000,00 zł, termin wykonania zamówienia: 10 dni, okres gwarancji: 1200 miesięcy 

W związku z zabezpieczoną na ten cel kwotą 2.930.000,00 zł Zastępca Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Jakub Tadych zaproponował, aby unieważnić przetarg i powtórzyć go ponownie. 

 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy istnieje możliwość, aby zamiast mostu tymczasowego 

zorganizować objazdy. Taka koncepcja z pewnością obniżyłaby cenę. 

 

Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych odpowiedział, że można wziąć taką 

koncepcję pod uwagę, jednak w związku z tym, że został złożony wniosek o dofinansowanie w tym 

zakresie, zachodzi wątpliwość, czy jest możliwość zmiany kwoty. 

 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby zwrócić się do odpowiednich instytucji z zapytaniem,  

czy istnieje możliwość obniżenia ceny. Zapytał także, co w przypadku niewykorzystania dotacji  

w bieżącym roku. 

 

Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych oznajmił, iż Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawi Staroście koncepcję na ewentualne 

niewykorzystanie dotacji w tym roku. 

 

2. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał Zastępcę Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

p. Jakuba Tadycha, jakie prace trwają na dzień dzisiejszy w Gminie Grudziądz. 
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Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych poinformował, iż do końca lipca br. 

zostanie wykonana dokumentacja na nakładki, następnie poznane zostaną wartości kosztorysowe  

i zostanie ogłoszony przetarg. Realizacja jest przewidywana na wrzesień lub październik.  

Dodał, że nakładki w miejscowościach Skarszewy i Mokre zostały ujęte w dokumentacji. 

 

3. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zwróciła się do Zastępcy Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakuba Tadycha z informacją, że przy drodze powiatowej, niedaleko Jej 

posesji, rośnie duży, suchy i pusty jesion. Dodała, że mieszkańcy obawiają się ewentualnego 

przewrócenia tego drzewa podczas silnych wiatrów. 

 

Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych poinformował, iż będzie miał na 

uwadze tę kwestię. 

 

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

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 84 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 


