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Protokół Nr XXVIII/2021 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 8 września 2021 r. 

XXVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 10:00 w Sali 

konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. Obrady 

poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

 Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Powiatu Grudziądzkiego Przewodnicząca Rady Powiatu 

p. Marzena Dembek otworzyła obrady wypowiadając słowa „otwieram obrady XXVIII Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, kierowników jednostek Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu biorących udział w posiedzeniu. 

 Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że w Sesji uczestniczy 16 na 17 Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał 

Rady Powiatu Grudziądzkiego.  

Lista Radnych obecnych na XXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 8 września 

2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przedstawiła porządek obrad Sesji i przystąpiła do głosowania, w wyniku którego Radni Powiatu 

jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Z powodu awarii sprzętu komputerowego służącego 

do głosowania Radna p. Zofia Laskowska głosowała poprzez podniesienie ręki. 

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 8 września 2021 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała, że protokół 

z XXVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i Zarządu oraz opublikowany 

na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego i do chwili obecnej nie zostały zgłoszone żadne uwagi 

ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania, w wyniku którego protokół z XXVII Sesji 

Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty przez 16 Radnych. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła Starostę p. Adama 

Olejnika o przedstawienie informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między Sesjami 

Rady Powiatu i sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
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Starosta p. Adam Olejnik przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres 

między XXVII a XXVIII Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni wnoszą pytania lub uwagi 

do powyższej informacji, w związku z czym: 

1. Radna p. Bożena Nadworna poprosiła o podanie szczegółów dotyczących debaty samorządowej, 

która odbyła się 3 września br. w Jabłonowie Pomorskim. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że debatę zorganizował Senator p. Ryszard Bober, a wzięli 

w niej udział samorządowcy z województwa kujawsko – pomorskiego, a także Marszałek Senatu 

p. Tomasz Grodzki. Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że tematyka spotkania obejmowała problemy 

samorządu, jego obronę i sytuację w polityce krajowej. Dodał, że omawiano również kwestie związane 

z rozwojem województwa kujawsko – pomorskiego. 

2. Radna p. Zofia Laskowska podziękowała Staroście p. Adamowi Olejnikowi za udział w dożynkach 

gminnych w Rogóźnie, które odbyły się 4 września br. 

3. Radny p. Grzegorz Masiota zapytał o stan remontu drogi Boguszewo – Mełno oraz drogi Bukowiec 

– Stare Błonowo. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że prace remontowe na drodze 

Boguszewo – Mełno zakończyły się 19 sierpnia. Dodał, że stwierdzono drobne usterki, ale obecnie 

są one usuwane i trwają procedury odbiorowe powyższego zadania. Ponadto Kierownik Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przekazał, że przy przebudowie drogi Bukowiec – Stare Błonowo trwają 

prace wykończeniowe, a realizacja zadania zakończy się do końca września 2021 r.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że remontowana jest także droga 

Białochowo – Szembruk. Wskazał, że termin zakończenia prac ustalony jest na 18 października br.  

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXVII a XXVIII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

W kolejnym punkcie obrad Radni nie zgłosili interpelacji ani zapytań. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że Rada Powiatu 

otrzymała w terminie Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 

2021 r. oraz zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi do przedmiotowego dokumentu, w związku 

z czym: 

1. Radna p. Zofia Laskowska poprosiła o informacje na temat wnioskowania o dofinansowanie 

inwestycji w ramach Polskiego Ładu.  
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Starosta p. Adam Olejnik odparł, że Zarząd Powiatu Grudziądzkiego złożył 3 wnioski o dofinansowanie, 

za zgodą Rady Powiatu. Dodał, że termin składania wniosków został przedłużony do połowy września, 

w związku z czym przedłużony został także termin ich rozpatrzenia. 

2. Radna p. Zofia Laskowska zapytała, jak zostanie wykorzystana dotacja z Gminy Rogóźno na remont 

drogi w powyższej gminie, w wysokości 200 tys. zł. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że początkowo dotacja miała być wykorzystana na dofinasowanie 

remontu drogi Białochowo – Szembruczek, ale Zarząd Powiatu podjął decyzję o wnioskowaniu 

o dofinansowanie przebudowy przedmiotowej drogi w ramach Polskiego Ładu. Stwierdził,  

że w związku z powyższym, wsparcie finansowe od Gminy Rogóźno może zostać przeznaczone 

na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rogóźno – Skurgwy.  

3. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że zgodnie z zawartym przez Powiat Grudziądzki 

porozumieniem, Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty rozpoczęła budowę odcinka drogi Mokre – Kłódka. 

Dodał, że Zarząd Powiatu przygotowuje dokumentację techniczną na remont dalszego odcinka 

przedmiotowej drogi, a także przystąpi do załatwiania formalności dot. przekazania starego fragmentu 

drogi. Stwierdził, że powyższe prace postępują zgodnie z harmonogramem.  

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że Informacja 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2021 r. została przyjęta 

przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

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

załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała, że Rada Powiatu otrzymała 

w terminie Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 r. oraz zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowego dokumentu. 

Wobec braku pytań lub uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła,  

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

2021 – 2024 za I półrocze 2021 r. została przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

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

– 2024 za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni wnoszą uwagi 

lub pytania do Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez 

poszczególne Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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Wobec braku pytań lub uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła,  

że Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez poszczególne 

Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało przyjęte przez Radę 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez poszczególne 

Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zwróciła się z pytaniem, 

czy w związku z tym, że projekty uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, 

były szczegółowo omawiane na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Powiatu, zostanie zwolniona 

oraz zostaną zwolnieni Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn i Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, z obowiązku czytania podstaw prawnych oraz załączników 

podejmowanych uchwał. 

Radni w drodze głosowania jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe.  

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają 

pytania dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

Przy braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej 

Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVIII/100/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają 

pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę 

Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają uwagi lub wnioski 

formalne do powyższego projektu uchwały. 

Przy braku uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2021 – 2024 została przyjęta jednogłośnie przez 16 Radnych.  

Uchwała nr XXVIII/101/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni wnoszą 

pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku.  

Przy braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej 

Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają uwagi lub wnioski 

formalne do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku została przyjęta jednogłośnie 

przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVIII/102/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni wnoszą 

pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
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Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę 

Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają uwagi lub wnioski 

formalne do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków została przyjęta 

jednogłośnie przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVIII/103/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni wnoszą 

pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego sprawie uchwalenia Programu Aktywności 

Lokalnej na lata 2021 – 2022.   

Przy braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej 

Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają uwagi lub wnioski 

formalne do odczytanego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022 została przyjęta jednogłośnie 

przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVIII/104/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Wykaz głosowań XXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 września 2021 r. stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 
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(UWAGA: Z powodu uszkodzenia sprzętu komputerowego służącego do głosowania Radny p. Tomasz 

Kaliszewski we wszystkich głosowaniach wyrażał swoją wolę wyłącznie poprzez podniesienie ręki.) 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do punktu obrad 

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Starosta p. Adam Olejnik przekazał informacje dotyczące remontów dróg. Poinformował,  

że zaopiniowana pozytywnie lista dróg przeznaczonych do remontu została podzielona na trzy części. 

Dodał, iż analizując ceny kosztorysowe oraz biorąc pod uwagę wyższe ceny na rynku, 

dokonano skrócenia długości kilku z zaproponowanych odcinków. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił,  

że ogłoszony przetarg przyniósł bardzo pozytywny efekt w postaci zaoszczędzonych środków w kwocie 

ok 1 mln zł. Zgodnie z sugestią Radnych Powiatu, Zarządu Powiatu oraz Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg postanowiono przeznaczyć pozostałą kwotę na dokończenie remontów odcinków 

tych dróg, których długość została uprzednio skrócona; wykonać projekt techniczny remontu drogi 

w Rogóźnie, a także wykonać dokumentację projektową na remonty dróg metodą nakładki asfaltowej. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że wcześniejsze przygotowanie dokumentacji daje możliwość 

natychmiastowego ogłoszenia przetargu w przypadku otrzymania zewnętrznych środków finansowych  

w przyszłym roku.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił odcinki dróg z podziałem na trzy 

zadania, które zostaną wyremontowane w ramach zamówienia pn.: „Remont odcinków dróg 

powiatowych metodą nakładki asfaltowej”: 

a) zadanie nr 1:  

- droga powiatowa nr 1351C Zakurzewo – Mokre, długość odcinka: 700 m, 

- droga powiatowa nr 1355C Zarośle – Gubiny, długość odcinka: 190 m, 

- droga powiatowa nr 1360C Kłódka – Rogóźno, długość odcinka: 190 m, 

- droga powiatowa nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta, długość odcinka: 700 m, 

- droga powiatowa nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice, długość odcinka: 797 m, 

- droga powiatowa nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo, długość odcinka: 295 m, 

b) zadanie nr 2:  

- droga powiatowa nr 1372C Szynwałd – Łasin, długość odcinka: 500 m, 

- droga powiatowa nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, długość odcinka: 185 m, 

c) zadanie nr 3:  

- droga powiatowa nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo, długość odcinka: 627 m, 
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- droga powiatowa nr 1390C Bogdanki – Lisnowo, długość odcinka: 350 m, 

- droga powiatowa nr 1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa, długość odcinka: 500 m, 

- droga powiatowa nr 1401C Okonin – Dębieniec, długość odcinka: 640 m, 

- droga powiatowa nr 1415C Zakrzewo – Szumiłowo – Fijewo, długość odcinka: 925 m. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że łączna długość wszystkich 

odcinków dróg przeznaczonych do remontu wynosi 6599 m, natomiast przewidywany termin realizacji 

ww. zadań: 30 listopada 2021 r. Dodał, że zaoszczędzone środki wynikające z rozstrzygnięć przetargów 

pozwoliły na dokończenie remontu odcinków tych dróg, których długość została uprzednio skrócona, 

a mianowicie odcinek drogi nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta o długości 327 m oraz odcinek drogi 

nr 1351C Zakurzewo – Mokre o długości 420 m. Poinformował, że gotowe są także dokumentacje 

projektowe na remont drogi metodą nakładki asfaltowej w Janowie na odcinku o długości 540 m oraz 

w Rogóźnie. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński doprecyzował, iż wartość 

kosztorysowa remontu nakładką w Rogóźnie na drodze relacji Białochowo – Skurgwy to kwota 800 tys. 

zł, z czego 200 tys. zł stanowi wsparcie finansowe z Gminy Rogóźno. Dodał, iż w przypadku otrzymania 

dofinansowania na remont ww. drogi w ramach Projektu Polski Ład, możliwy będzie remont innej drogi 

w Gminie Rogóźno, a mianowicie relacji Skurgwy – Rogóźno PKP o długości 1267 m. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poparła propozycję Kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego w kwestii wcześniejszego przygotowania dokumentacji 

projektowych.  

2. Radna p. Zofia Laskowska zapytała na jakim etapie są prace związane z budową drogi przy Odlewni 

Żeliwa w Lisich Kątach.  

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że prace trwają zgodnie z harmonogramem.  

Dodał, że po wybudowaniu nowego odcinka drogi zostanie ona bezpłatnie przekazana Powiatowi 

Grudziądzkiemu zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto wskazał, że na podstawie porozumienia 

z Gminą Grudziądz w kwestii przeznaczenia środków na wykonanie remontu dalszego odcinka 

przedmiotowej drogi, w 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg na remont ww. odcinka. Zapewnił także, 

iż w celu dopilnowania jakości usług, w porozumieniu został zagwarantowany udział inspektora 

nadzoru budowlanego ze strony Powiatu Grudziądzkiego.  

3. Radna p. Grażyna Zielińska zwróciła uwagę na brak przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku 

autobusowego w miejscowości Dębieniec. Podkreśliła, iż z tego przystanku korzysta duża liczba 

uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim. Poinformowała także,  

iż wiele znaków drogowych wymaga odnowienia lub wymiany, ponieważ z upływem czasu stały się 

mało czytelne. Poprosiła również o wykoszenie poboczy przy drodze w Dębieńcu.  

4. Radna p. Bożena Nadworna zapytała, kiedy zostanie zakupione kruszywo z przeznaczeniem na drogę 
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powiatową w Gawłowicach.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że kruszywo zostało zakupione 

i dokonano utwardzenia drogi w Gawłowicach.  

5.Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał o wyniki pomiaru 

częstotliwości ruchu w miejscowości Gać oraz czy zapadły decyzje w kwestii poruszania się rowerem 

po chodniku.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, iż nie dysponuje w chwili 

obecnej dokładnymi danymi w kwestii pomiaru częstotliwości ruchu w miejscowości Gać, 

jednak szacunkowo jest to ok. 1100 pojazdów przejeżdżających na dobę. Oznajmił także, 

iż do poruszania się rowerem służy ścieżka rowerowa lub pieszo – rowerowa, więc w przypadku 

jej braku rowerzysta powinien poruszać się po drodze przy prawej skrajni jezdni.  

6. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział, iż na XXVII Sesji Rady Powiatu 

złożył interpelację, którą poparł Radny p. Tomasz Kaliszewski, dotyczącą skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1622C relacji Pieńki Królewskie – Chełmno z drogą gminną Ruda – Szynych  

i postawienia na drodze gminnej znaku B-20 „STOP”. Dodał, że w przedmiotowej sprawie oczekuje 

na odpowiedź od Gminy Grudziądz, do której została skierowana ww. interpelacja. Podziękował 

Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi Zielińskiemu za usunięcie krzewów 

przed dojazdem do skrzyżowania, co znacznie poprawiło widoczność.  

7. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zwrócił się do Radnych z sugestią, 

aby zgłaszali interpelacje, szczególnie w kwestii znaków drogowych i nie zniechęcali się w przypadku 

negatywnego rozpatrzenia.  

8. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przekazał, iż na XXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego Radny 

p. Mirosław Guzowski zwrócił uwagę na pominięcie w protokole z XXVI Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego wypowiedzi Radnego p. Mirosława Guzowskiego skierowanej do Wicestarosty 

Grudziądzkiego. W związku z powyższym Wicestarosta p. Marcin Dziadzio oznajmił, że stwierdzenie 

Radnego p. Mirosława Guzowskiego podczas XXVI Sesji Rady Powiatu, iż „Wicestarosta uciekł” mija 

się z prawdą. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio wyjaśnił, że opuścił Sesję Rady Powiatu z uwagi 

na udział w obchodach 70 – lecia RSP „Przełom” w Linowie. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio dodał, 

że „dbałość Radnych w większym stopniu o rejon, który reprezentują jest naturalne, natomiast całkowity 

brak zauważania potrzeb innych gmin oraz wytykanie przewartościowanych różnic przez Radnego 

p. Mirosława Guzowskiego to zupełnie inna kwestia niż większa troska o własne miasto lub gminę”. 

Poprosił także, aby słowa kierowane pod Jego adresem były wypowiadane podczas Jego obecności. 

Radny p. Mirosław Guzowski oznajmił, iż nie twierdził, że Wicestarosta „uciekł”. Radny p. Mirosław 

Guzowski wyjaśnił, że chciał skierować wypowiedź pod adresem Wicestarosty p. Marcina Dziadzio 

wcześniej, kiedy był On obecny na posiedzeniu, lecz został poinformowany, że w tamtym momencie 
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procedury nie przewidują już dalszej dyskusji.  

9. Radny p. Tomasz Kaliszewski przekazał, że w maju br. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

wydała decyzję o ustawieniu znaku ograniczenia prędkości w miejscowości Mełno, jednak do tej pory 

znak nie został ustawiony. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że w chwili obecnej trwa tworzenie 

projektu organizacji ruchu. Dodał, iż dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu projektu znak zostanie 

ustawiony.  

10. Radny p. Grzegorz Masiota poinformował o pochylonym znaku B-20 „STOP” w miejscowości Orle.  

11. Starosta p. Adam Olejnik zasugerował, aby Radni Powiatu zainstalowali na telefonach 

komórkowych aplikację służącą do przeprowadzania głosowań podczas Sesji, na wypadek 

ewentualnych awarii sprzętu.  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:11. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 
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