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Protokół Nr XXXVIII/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 18 maja 2022 r. 

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Sali 

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

Obrady poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

Następnie uczczono minutą ciszy pamięć Żołnierza Wyklętego ppor. Zygmunta Libery 

ps. Babinicz, który został skazany na karę śmierci 25 marca 1950 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy 

w Lublinie. W 2019 r. jego szczątki zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych 

przez Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Lublinie. 

Szczątki te sprowadzono i pochowano w dniu 18 maja 2022 r. na cmentarzu komunalnym 

w Grudziądzu.   

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, Wójta Gminy Gruta p. Waldemara Kurkowskiego, Wójta Gminy Grudziądz 

p. Andrzeja Rodziewicza, Wójta Gminy Rogóźno p. Krzysztofa Polesiaka, Przewodniczącą Rady 

Gminy Grudziądz p. Hannę Kołodziej, Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu 

kom. Tomasza Manuszewskiego, kierowników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu biorących udział w posiedzeniu. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

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

że w Sesji uczestniczy 15 na 17 Radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał 

Rady Powiatu Grudziądzkiego. Nieobecny był Wicestarosta p. Marcin Dziadzio w związku 

z wykonywaniem obowiązków służbowych na polecenie Starosty oraz Radny p. Tomasz Kaliszewski 

z powodu wyjazdu związanego z pełnieniem funkcji radnego powiatu na polecenie Przewodniczącej 

Rady Powiatu.  

Lista obecności Radnych obecnych na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji 

w dniu 18 maja 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości obecnych na XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji 

w dniu 18 maja 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła porządek obrad 

i przystąpiła do głosowania, w wyniku którego Radni Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  
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Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 18 maja 2022 r. stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

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

z XXXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 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 XXXVII Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty przez 15 Radnych.  

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

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

i sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres 

między XXXVII a XXXVIII 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 informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXVII a XXXVIII Sesją 

Rady Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

 

Radna p. Bożena Nadworna zapytała, jaki jest rezultat rozmów prowadzonych podczas spotkania 

w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S5. Zapytała także, jakie wysnuto wnioski 

na Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Radziejowie w sprawie dalszej 

pomocy dla Ukrainy oraz czy są zaspokajane potrzeby uchodźców. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że w sprawie drogi ekspresowej S5 trudno jest określić jednoznaczne 

stanowisko z uwagi na różne potrzeby, oczekiwania i poczucie zagrożenia społeczności lokalnej. 

Wyjaśnił, że częściowo zostały uzgodnione pewne kwestie przede wszystkim określające, aby przebieg 

drogi w żaden sposób nie ingerował w zabudowę mieszkaniową i w jak najmniejszym stopniu wpływał 

na pogorszenie życia mieszkańców. Starosta p. Adam Olejnik odniósł się także do wniosków wysnutych 

podczas Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dodał, że podczas Konwentu 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski wraz z współpracownikami przedstawił informacje na temat 

uchodźców z Ukrainy. Oznajmił, iż z przedstawionych informacji wynika, że największa liczba 

uchodźców z Ukrainy w województwie kujawsko – pomorskim, tj. ponad 1 tys. osób, przebywa 

w Powiecie Żnińskim. Powiedział także, że w województwie kujawsko – pomorskim nie odnotowano 

problemów powstałych na skutek przybywających uchodźców.  

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXVII a XXXVIII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do punktu obrad 

dot. interpelacji i zapytań Radnych, w związku z czym: 

1. Radny p. Grzegorz Masiota złożył wniosek w sprawie poprawy widoczności na skrzyżowaniu dróg 

w miejscowości Orle. Dodał, że ograniczona widoczność powstała na skutek rosnących roślin. 

Radny p. Grzegorz Masiota powiedział, że w jego ocenie, rośliny te nie zajmują pasa drogowego 

oraz zaproponował wprowadzenie ograniczenia prędkości, które mogłoby wpłynąć na poprawę 

bezpieczeństwa w tym miejscu. Dodał, że zaobserwował, iż wykonano wycięcie roślin na odcinku 

ok. pół metra, jednak te prace nie poprawiły widoczności.  

W czasie wypowiedzi Radnego p. Grzegorza Masioty obrady opuścili Wójt Gminy Grudziądz 

p. Andrzej Rodziewicz oraz Wójt Gminy Gruta p. Waldemar Kurkowski, natomiast do obrad dołączył 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio. Liczba obecnych Radnych wyniosła 16. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że na terenie powiatu 

grudziądzkiego jest wiele miejsc, w których pogorszona została widoczność za sprawą wysokich roślin. 

Poinformował, że wykonano zabieg wykaszania w granicy pasa drogowego w miejscowości Orle, 

jednak Powiatowy Zarząd Dróg nie ma możliwości wpływu na decyzje rolników w kwestii wyboru 

zasiewów roślin. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że stara się prowadzić 

rozmowy z właścicielami posesji, aby brali pod uwagę widoczność na drodze podczas dokonywania 

zasiewów na polach. 

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 lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r., w związku z czym: 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zaplanowane zadania inwestycyjne, które otrzymały 

dofinansowanie, wymagały zwiększenia środków finansowych. Poinformował, że powodem 

są przewyższone w wyniku przetargów koszty od tych, które pierwotnie zaplanowano. 

Starosta poinformował, że w wyniku zwiększenia nakładów finansowych zmniejsza się możliwość 
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działań Powiatu Grudziądzkiego w zakresie remontów dróg, po czym dodał, że liczy na wsparcie 

finansowe z budżetu Gmin, z uwzględnieniem możliwości finansowych danej Gminy.  

Przy braku dalszych uwag 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 2022  rok. 

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

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 uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok została przyjęta 

jednogłośnie przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXXVIII/22/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Obrady opuścił Wójt Gminy Rogóźno p. Krzysztof Polesiak. 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do projektu uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027, po czym zapytała, czy Radni zgłaszają pytania 

lub uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 

Radni nie zgłosili pytań, ani uwag w związku z czym, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

p. Mieczysław Kucharski, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał 

projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

do przedmiotowego 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 została 

przyjęta jednogłośnie przez 16 Radnych. 
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Uchwała nr XXXVIII/23/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2022 – 2027 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta i Gminy Łasin. 

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

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

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin została przyjęta jednogłośnie przez 16 

Radnych. 

Uchwała nr XXXVIII/24/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody 

na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia 

Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego. 

Radni nie zgłosili pytań, ani uwag w związku z czym, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

p. Mieczysław Kucharski, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał 

projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego. 

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

przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

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

wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia 

Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr XXXVIII/25/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Obszaru 

Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do projektu uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu 

Grudziądzkiego do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. Zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowego projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę 

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

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego 

do Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza. 

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

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

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

wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Grudziądza została jednogłośnie przyjęta przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXXVIII/26/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Grudziądzkiego do Stowarzyszenia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Grudziądza stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wykaz głosowań XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Radny p. Marek Czarnuch zapytał, kiedy zostanie wykonana naprawa chodnika w miejscowości 

Święte. Dodał, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński deklarował szybkie 

przystąpienie do wykonania prac naprawczych, jednak nie zostały one zrealizowane. Radny p. Marek 

Czarnuch zapytał także, kiedy zostanie naprawiony ubytek powstały w nowo wykonanej nakładce 

na drodze powiatowej w Sołectwie Wydrzno.  
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odpowiedział, że ze względu na zapadnięte 

ścieki przy chodniku w miejscowości Święte, konieczne było zakupienie części betonowych 

niezbędnych do wykonania prac związanych z naprawą chodnika. Oznajmił, że naprawa chodnika 

zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie po otrzymaniu zamówionego materiału. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że ubytek powstały w nowo 

wykonanej nakładce na drodze powiatowej w Sołectwie Wydrzno zostanie naprawiony przez 

wykonawcę i na jego koszt w ramach gwarancji. Doprecyzował, iż Powiatowy Zarząd Dróg jest 

na etapie przeglądów gwarancyjnych wszystkich nakładek wykonanych w 2021 roku, po których 

wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszystkich powstałych uchybień.  

2. Radna p. Grażyna Zielińska podziękowała Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi 

Zielińskiemu za rozpoczęcie prac związanych z usunięciem suchych drzew. Radna p. Grażyna Zielińska 

zapytała także, w imieniu sołtysa wsi Dębieniec, czy jest możliwość wykonania dojazdów do posesji 

przy drodze powiatowej. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński wyjaśnił, że budowa wjazdów na dane posesje 

jest w gestii właścicieli nieruchomości, którzy mogą wykonać wjazd na własny koszt, po wcześniejszym 

wystąpieniu z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg. Dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje 

wjazdy na posesje w przypadku remontu i przebudowy drogi.  

Obrady opuścił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski. 

3. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn podziękował Kierownikowi Powiatowego 

Zarządu Dróg p. Rafałowi Zielińskiemu za podjęte działania w sprawie skrzyżowania dróg relacji Ruda 

– Szynych – Chełmno. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn wyjaśnił, że wnioskował 

o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ww. dróg ze względu na ograniczoną widoczność, jednak 

decyzją Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego usunięto zakrzaczenia na poboczach dróg, co 

znacznie wpłynęło na poprawę widoczności na skrzyżowaniu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

p. Jerzy Wołoszyn poinformował także, że na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – 

Mniszek, w kierunku Małego Rudnika, położona jest niezagospodarowana działka, której ogrodzenie 

porośnięte jest bluszczem ograniczającym widoczność nadjeżdżającym od strony miejscowości 

Szynych. Powiedział, że jego zdaniem, rozwiązaniem byłoby zobowiązanie właściciela działki do 

systematycznego usuwania bluszczu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn 

podziękował Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi Zielińskiemu za podjęcie działań 

i usunięcie bluszczu poprawiając w ten sposób widoczność na drodze.  

4. Radny p. Grzegorz Masiota przypomniał Członkom Komisji rewizyjnej o posiedzeniu Komisji 

po zakończonych obradach XXXVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:00. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 


