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Protokół Nr XXXIX/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 29 czerwca 2022 r. 

XXXIX 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 p. Andrzeja Zilz, który był wieloletnim sołtysem 

Nowej Wsi oraz radnym Gminy Grudziądz.     

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu p. Beatę Kruszkę, 

Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Michała Mądzielewskiego, Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu p. Roberta Gutowskiego, Zastępcę Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu p. Amelię Kurzyńską,  Przedstawicielkę Koła 

Związku Sybiraków w Grudziądzu p. Danutę Kołodziejską, Prezesa Grudziądzkiego Koła Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej p. Dariusza Millera, p. Danutę Piłat, p. Dariusza 

Wyrwińskiego, 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 XXXIX Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 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. Nieobecna była Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju 

gospodarczego i rolnictwa p. Grażyna Zielińska.  

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

w dniu 29 czerwca 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

w dniu 29 czerwca 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

dotyczącego przyjęcia porządku obrad, po czym złożyła wniosek o zmianę proponowanego porządku 

poprzez zmianę kolejności zaproponowanych wcześniej punktów. 
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W drodze głosowania Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad XXXIX Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego. 

W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła zmieniony 

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

Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 29 czerwca 2022 r. stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

z XXXVIII 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 powyższym przystąpiła do głosowania, w wyniku 

którego protokół z XXXVIII Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty przez 16 Radnych.  

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przekazała głos Przedstawicielce 

Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu p. Danucie Kołodziejskiej oraz Prezesowi Grudziądzkiego 

Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej p. Dariuszowi Miller.  

P. Danuta Kołodziejska powiedziała, iż w imieniu Sybiraków z Grudziądza chciałaby podziękować 

Staroście p. Adamowi Olejnikowi oraz p. Patrycji Piłat za zaangażowanie w pracę na rzecz Sybiraków 

oraz upamiętnianie ich tułaczych losów. Dodała, iż od kilku lat Sybiracy uczestniczą w uroczystościach 

z okazji Dnia Sybiraka organizowanych w Radzyniu Chełmińskim. Podziękowała także za wsparcie 

w postaci gadżetów oraz nagród podczas organizowanych konkursów w Szkole Podstawowej nr 17 

im. Sybiraków w Grudziądzu. Następnie p. Danuta Kołodziejska poinformowała, iż w uznaniu 

za zasługi Zarząd Główny Związku Sybiraków przyznał Złotą Odznakę 

za Zasługi dla Związku Sybiraków Staroście p. Adamowi Olejnikowi oraz p. Patrycji Piłat.  

Ponadto Starosta p. Adam Olejnik otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej.  

Wręczenie wyróżnień nastąpiło z rąk Przedstawicielki Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu 

p. Danuty Kołodziejskiej oraz Prezesa Grudziądzkiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej p. Dariusza Millera.  

W imieniu p. Patrycji Piłat Złotą Odznakę odebrała p. Danuta Piłat. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował za przyznane wyróżnienia. Odznaczenia zadedykował 

współpracownikom z poprzedniej oraz z obecnej pracy. Dodał, że Odznaka Honorowa Za Zasługi 
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Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest dla niego szczególnym wyróżnieniem, 

które przyjmuje z pokorą. 

Obrady opuścili: Przedstawicielka Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu p. Danuta Kołodziejska, 

Prezes Grudziądzkiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej p. Dariusz Miller, 

p. Danuta Piłat oraz p. Dariusz Wyrwiński.  

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powiedziała, że informacja 

o pracy Zarządu Powiatu za okres między Sesjami Rady Powiatu i sprawozdanie z wykonania uchwał 

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

po czym zapytała, czy Radni wnoszą pytania lub uwagi do ww. informacji. 

Radni nie zgłosili pytań, ani uwag do informacji o pracy Zarządu Powiatu za okres między Sesjami 

Rady Powiatu i sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

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

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi dotyczące Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu 

Grudziądzkiego za rok 2021, w związku z czym: 

1. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska zapytała, jakie czynności 

należy wykonać w przypadku skażenia wody bakterią coli.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka wyjaśniła, że w przypadku 

wykrycia skażenia wody bakterią coli wydawany jest komunikat, który następnie zostaje publikowany 

dla mieszkańców, którzy spożywają tę wodę. Wyjaśniła, że w przypadku skażenia wody przedsiębiorca 

musi wdrożyć działania naprawcze, polegające na przeglądzie systemu, badaniu wody surowej, 

dezynfekcji sieci, płukaniu złóż i ponownym badaniu wody. Dodała, że jeśli po wykonaniu badań 

kontrolnych woda ma w dalszym ciągu przekroczenie, wówczas komunikat widnieje na właściwych 

stronach internetowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka 

oznajmiła, że zadaniem przedsiębiorcy jest powiadomienie wszystkich mieszkańców o wydanych 

komunikatach odnośnie skażenia wody.  

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski oznajmił, że w Ocenie stanu 

sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Grudziądzkiego za rok 2021 dostrzegalna jest 

tendencja wzrostowa odnośnie wirusowych zakażeń jelitowych, po czym zapytał, jaka jest przyczyna 

tego wzrostu. Zapytał także o informacje na temat posocznicy oraz o informacje na temat COVID – 19 

i ryzyka nawrotu choroby jesienią br. Dopytał także o stan wody w kąpieliskach na terenie powiatu 

grudziądzkiego.  
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka odpowiedziała, że stan 

wody w kąpieliskach jest prawidłowy, ponieważ zostały wydane oceny o prawidłowej jakości wody 

do kąpieli. Wyjaśniła, że wirusowe zakażenia jelitowe są wywołane przez rotawirusy, dotykają przede 

wszystkim dzieci i są przenoszone głównie poprzez nieumyte ręce. Poinformowała, że zachorowania 

wywołane przez rotawirusy powtarzają się corocznie jesienią oraz wiosną. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka dodała, że w przypadku zachorowania dziecko 

nie zawsze jest hospitalizowane, natomiast głównym działaniem w celu zapobiegania rotawirusom 

jest częste mycie rąk oraz ich dezynfekcja. Odniosła się także do tematu posocznicy, informując 

iż najgroźniejsza jest posocznica wywołana meningokokami i to właśnie ten rodzaj jest nadzorowany 

przez Inspektorat Sanitarny. Dodała, że posocznica jest groźną chorobą zazwyczaj leczoną poprzez 

antybiotykoterapię. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka 

przestawiła również informacje na temat COVID – 19. Oznajmiła, że w okresie od 1 czerwca br. 

do 28 czerwca br. nie odnotowano zachorowań na COVID – 19 wśród mieszkańców powiatu 

grudziądzkiego. Poinformowała także, że w okresie od 1 stycznia br. do 28 czerwca br. z powodu 

COVID – 19 odnotowano na terenie miasta Grudziądz łącznie 5439 zachorowań oraz 68 zgonów, 

natomiast na terenie powiatu grudziądzkiego 1948 zachorowań i 32 zgony. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka stwierdziła, że na chwilę obecną większość 

populacji jest zaszczepiona, po czym wyraziła nadzieję, iż nie będą miały miejsca nowe warianty wirusa, 

w związku z czym nie zachoruje duża liczba osób.        

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał, co Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka sądzi na temat pojawiających się w mediach 

spekulacjach na temat zakrzepicy spowodowanej szczepieniami przeciwko COVID – 19. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka powiedziała, 

że przy każdym szczepieniu są przeciwwskazania dla pewnej grupy osób, w związku z czym lekarz 

decyduje, czy dana osoba może przyjąć szczepionkę. Dodała, że po otrzymaniu szczepionki mogą 

pojawić się niepożądane działania, które także odnotowano w związku ze szczepieniami przeciwko 

COVID – 19. Poinformowała, że odnotowano 2 osoby na terenie miasta Grudziądz oraz 4 osoby 

w powiecie grudziądzkim z odczynami niepożądanymi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Grudziądzu p. Beata Kruszka powiedziała, że nie jest w stanie podać informacji ile odczynów 

niepożądanych było związanych z zakrzepicą.  

3. Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

w Grudziądzu przeprowadzała badania wody gruntowej wokół wysypiska odpadów w Świerkocinie. 

Zwrócił także uwagę na unoszący się fetor zarówno w Świerkocinie, jak i okolicznych miejscowościach.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka poinformowała, 

że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna nie nadzoruje wód gruntowych, tylko i wyłącznie 
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wody pitne. Dodała, że ww. problemem powinien zająć się właściwy Urząd Gminy oraz Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał także, czy wysypisko odpadów w Świerkocinie posiada 

odpowiednie pozwolenie na składowanie odpadów poubojowych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka oznajmiła, że w przypadku 

odpadów poubojowych odpowiednie działania podejmuje Inspekcja Weterynaryjna. Dodała, 

że w przypadku wysypisk odpadów zakres działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

ogranicza się do nadzoru nad pracownikami, którzy obsługują wysypisko. 

4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn zapytał, czy prawdziwe są doniesienia 

mediów odnośnie szczepień dla osób powyżej 80. roku życia.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka oznajmiła, że nie otrzymała 

żadnych wytycznych, co do szczepień dla osób powyżej 80. roku życia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka poinformowała także 

o występujących przypadkach gruźlicy, która pojawiła się także na terenie powiatu grudziądzkiego. 

Wyjaśniła, że prowadzony jest nadzór zarówno nad osobami chorymi na gruźlicę, jak i osobami 

z kontaktu z chorymi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka 

podkreśliła, że liczba zachorowań wzrasta, jednak nie są to przypadki związane z osobami z Ukrainy. 

Oznajmiła także, że im szybsze zdiagnozowanie choroby, tym leczenie jest skuteczniejsze. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka przedstawiła także informacje na temat 

osób przybywających z Ukrainy, informując iż na dzień 28 czerwca br. w Zespole Placówek 

Młodzieżowych „Bursa” przebywają 143 osoby, w Klubie Sportowym „Stal” 48 osób, w Hotelu 

„Niezapominajka” 27 osób, natomiast w Aeroklubie Nadwiślańskim 16 osób. Oznajmiła także, 

że przeanalizowano zachorowania wśród osób, które przybyły z Ukrainy w związku z czym: na terenie 

miasta Grudziądz odnotowano 2 zachorowania na COVID – 19, 6 zachorowań na rotawirusy, 

3 zachorowania na ospę wietrzną, natomiast na terenie powiatu grudziądzkiego: 4 zachorowania 

na COVID – 19 i 2 zachorowania na rotawirusy. Poinformowała, że nie odnotowano przypadków 

chorób zakaźnych u osób, które przybywają do Polski z Ukrainy.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek podziękowała Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Grudziądzu p. Beacie Kruszce za trud włożony w pracę na rzecz 

mieszkańców powiatu grudziądzkiego.  

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Grudziądzkiego za rok 2021 stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 
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Następnie 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. W głosowaniu wzięło udział 

16 Radnych. 

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

dotyczącego „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok.” Przekazała, że zgodnie z art. 12 

ust. 6a i art. 30a ust. 1, 2, 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawił Radzie Powiatu „Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2021 rok” do dnia 31 maja 2022 r. Następnie poprosiła o zabranie głosu Starostę p. Adama Olejnika. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prezentację podsumowującą główne punkty i założenia „Raportu 

o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok”. 

Prezentacja podsumowująca główne punkty i założenia „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2021 rok” stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi dotyczące „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok”, w związku 

z czym: 

1. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powiedziała, że jest dumna z pracy Członków 

Zarządu oraz Radnych, zwłaszcza w tak trudnym czasie spowodowanym przez COVID – 19. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn stwierdził, iż Zarząd Powiatu 

pod kierownictwem Starosty p. Adama Olejnika spełnił swoją rolę. Ocenił także pozytywnie działania 

Zarządu Powiatu podejmowane w kwestii naprawy stanu dróg. 

3. Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, iż zgadza się z opinią, że wykonano mnóstwo pracy 

na rzecz Powiatu Grudziądzkiego. Odniósł się także do stwierdzenia, że w Gminie Grudziądz wykonano 

mniejszą ilość remontów dróg, zwracając uwagę na fakt, że inwestycje drogowe w niektórych Gminach 

są wykonane za duże nakłady finansowe. Podkreślił, że odcinek wyremontowany kompleksowo 

za większe środki finansowe jest krótszy od odcinka drogi wyremontowanego tańszą metodą. 

Radny p. Mirosław Guzowski stwierdził, że dokonując porównania wydatkowanych środków przed 

oraz w trakcie trwania kadencji w rozbiciu na poszczególne gminy, Gmina Grudziądz nie wypada na złej 

pozycji. Oznajmił także, że dane zawarte w „Raporcie o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok” 
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odnośnie wartości inwestycji i remontów drogowych wskazują, że w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez Członków Zarządu są wyższe koszty inwestycji i remontów drogowych. 

Radny p. Mirosław Guzowski oznajmił, że zapowiadano zrównoważony rozwój Powiatu, lecz obawia 

się, że zamierzenia te nie zostaną zrealizowane. 

4. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zgadza się z większością przedstawionych uwag, 

jednak trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy środkami finansowymi, kilometrażem dróg, 

mieszkańcami powiatu, a jakością dróg. Podkreślił, że w bieżącym roku rozpocznie się druga inwestycja 

na terenie Gminy Łasin. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że patrzy w przyszłość z większym 

optymizmem, po czym dodał, że widać istotny postęp Powiatu Grudziądzkiego. Zasugerował również, 

aby patrzeć kompleksowo na zmiany na terenie całego Powiatu. 

Obrady opuścił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu p. Robert Gutowski. 

5. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski powiedział, że „Raport o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok” jest dokumentem, który można analizować zarówno pod kątem 

cyfr, tabel, jak i wykresów. Dodał, że jego zdaniem, wykonano wiele pracy na rzecz Powiatu, po 

czym podsumował: „Dobry Zarząd na trudne czasy”.  

6. Radna p. Zofia Laskowska odniosła się do pkt. VII. „Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały 

podjęte w 2021 r.”. Zapytała, czy w przedmiotowym punkcie została ujęta uchwała, która została 

zakwestionowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i odrzucona większością głosów 

Radnych. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że punkt VII dotyczy wyłącznie realizacji uchwał Rady Powiatu 

Grudziądzkiego podjętych w 2021 roku. 

Radna p. Zofia Laskowska powiedziała, że jest pod wrażeniem pracy Starosty p. Adama Olejnika 

w kwestii spotkań i wymiany doświadczeń z innymi powiatami. Dodała, że jej zdaniem, 

warto kontynuować prowadzoną współpracę.  

7. Radny p. Marek Czarnuch powiedział, że przychyla się do wypowiedzi Radnego p. Mirosława 

Guzowskiego. Dodał, że pomimo wcześniejszych zapewnień Starosty p. Adama Olejnika 

o zrównoważonym rozwoju Powiatu, głównie w kwestii remontów dróg, w dalszym ciągu nie dostrzega 

tychże zmian. Radny p. Marek Czarnuch stwierdził, że Starosta p. Adam Olejnik podczas prezentacji 

przedstawił obraz Powiatu Grudziądzkiego, który naciska na rozwój i na dobrą promocję, 

jednak są Gminy, które odbiegają pod względem remontów dróg i inwestycji. Dodał, że Raport składa 

się na ocenę udzielenia absolutorium i wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego, 

jednak w jego ocenie, zaufanie zostało naruszone z uwagi na skład Zarządu Powiatu. 

Doprecyzował, że jego zdaniem, Członkami Zarządu Powiatu są osoby, które nie powinny być w jego 
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składzie. Radny p. Marek Czarnuch dodał także, że Starostwo Powiatowe rozwija się znakomicie, 

co widać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Powiedział także, że zawsze można liczyć na Starostę 

p. Adama Olejnika i Zarząd Powiatu. Na koniec wypowiedzi Radny p. Marek Czarnuch pogratulował 

widocznej promocji Powiatu Grudziądzkiego.  

8. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poinformował, że zapowiadane 

są środki w wysokości 2 miliardów złotych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w związku z czym 

istnieje szansa na zrównoważony rozwój. 

9. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Powiat Grudziądzki jest oceniany także z zewnątrz 

w różnego rodzaju rankingach. Przypomniał, iż w ubiegłym roku Powiat otrzymał tytuł 

„I Najbezpieczniejszy Powiat Polski 2020”, gdzie brano pod uwagę liczbę wypadków oraz dynamikę 

rozwoju dróg. Dodał, że Powiat Grudziądzki jest na 10. miejscu wśród 314 powiatów w Polsce 

w rankingu ekonomicznym, co świadczy o dobrze skomponowanym budżecie. Poinformował także 

o 7. miejscu w województwie w rankingu inwestycyjnym prowadzonym przez gazetę „Wspólnota” 

oraz o 20. miejscu w rankingu Związku Powiatów Polskich wśród Powiatów liczących do 60 tys. 

mieszkańców. Starosta p. Adam Olejnik podsumował, że Powiat Grudziądzki jest postrzegany 

pozytywnie, co jest budujące do dalszej pracy. 

10. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powiedziała, że dobrze skomponowany budżet 

Powiatu Grudziądzkiego jest także zasługą Skarbnika Powiatu p. Grażyny Kality.  

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że zakończono debatę nad „Raportem o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok”. 

„Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok” 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 udzielenia wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

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 za przyjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 10 

Radnych, 4 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 
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Dembek stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego została przyjęta bezwzględną większością głosów. 

Uchwała Nr XXXIX/27/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła procedurę 

obowiązującą w przypadku projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok: 

1. Omówienie przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu łącznie ze sprawozdaniem 

finansowym i informacją o stanie mienia. 

2. Odczytanie przez Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2021 r. 

3. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza Masiotę treści 

wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Komisji oraz opinią Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

4. Odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2021 rok. 

5. Dyskusja. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że sprawozdanie z wykonania budżetu łącznie ze sprawozdaniem 

finansowym i informacją o stanie mienia Powiatu było szeroko omawiane podczas posiedzenia Komisji 

rewizyjnej oraz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu, w związku z czym zapytał,  

czy konieczne jest ponowne przedstawianie przedmiotowych informacji. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odparła, że nie zachodzi potrzeba ponownego 

przedstawiana omówionych informacji.  

Kolejno Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2021 r. 

Uchwała Nr 2/S/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

23.03.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza Masiota odczytał treść opinii Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok.   

Opinia Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2021 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2021 rok. 

W związku z brakiem uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie przez 16 

Radnych. 

Uchwała Nr XXXIX/28/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza Masiota odczytał treść 

wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 

Wniosek Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 maja 2022 r. o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała Nr 8/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium 

Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej 

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

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok. 
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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 absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie 

przez 16 Radnych. 

Uchwała Nr XXXIX/29/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego 

uzyskania absolutorium za 2021 rok.  

Starosta p. Adam Olejnik, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował za udzielone absolutorium. 

Przyznał, że czas spowodowany przez COVID – 19 był trudny, ponadto nie jest łatwo przekonać 

wszystkich do słuszności swojego postępowania, wobec czego udzielone absolutorium sprawia 

ogromną satysfakcję. Starosta p. Adam Olejnik podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego 

oraz podległych jednostek, przede wszystkim: Skarbnikowi Powiatu p. Grażynie Kalicie, Sekretarzowi 

Powiatu p. Dorocie Kaczerowskiej, Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi 

Zielińskiemu, kierownikom podległych jednostek i wydziałów. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, 

że pozytywna ocena pracy Zarządu Powiatu jest zasługą pracowników zarówno Starostwa 

Powiatowego, jak i jednostek podległych.  

W trakcie wypowiedzi Starosty p. Adama Olejnika obrady opuścił Radny p. Krzysztof Klucznik. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek ogłosiła przerwę w obradach.  

Przerwa trwała od godz. 12:59 do godz. 13:10. W jej trakcie obrady opuścili Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Grudziądzu p. Beata Kruszka, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. 

Michał Mądzielewski oraz Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu 

p. Amelia Kurzyńska. 

Wznawiając obrady po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok, 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi 

do treści 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 zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok została przyjęta 

jednogłośnie przez 15 Radnych. 

Uchwała Nr XXXIX/30/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 15 

do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przepisów 

porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności 

publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki. 

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 przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób 

o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki. 

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

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 

przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności 

publicznej, dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki została przyjęta jednogłośnie przez Radę 

Powiatu.  

Uchwała Nr XXXIX/31/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności 

publicznej dla których organizatorem jest Powiat Grudziądzki stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny 

zasobów pomocy społecznej powiatu grudziądzkiego za rok 2021. 

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

Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały 
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Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej powiatu 

grudziądzkiego za rok 2021. 

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 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej powiatu grudziądzkiego za rok 2021 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXIX/32/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej powiatu grudziądzkiego za rok 2021 stanowi załącznik 

nr 17 do protokołu. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie 

w 2021 r. Zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2021 r.  

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 za przyjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 

14 Radnych, 1 był przeciw. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie 

w 2021 r. została przyjęta bezwzględną większością głosów. 

Uchwała Nr XXXIX/33/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2021 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2021 r. 

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

Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie 

w 2021 r. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi 

do treści 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 oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2021 r. została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXIX/34/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2021 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej 

p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. Zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba 

w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace 

konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXIX/35/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace 

konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 20 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 nabycie nieruchomości położonej w Wałdowie Szlacheckim, na własność Powiatu Grudziądzkiego. 

W związku z brakiem 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 nabycie nieruchomości położonej w Wałdowie 

Szlacheckim, na własność Powiatu Grudziądzkiego. 

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

do treści niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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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 nabycie nieruchomości położonej w Wałdowie Szlacheckim, na własność Powiatu 

Grudziądzkiego została przyjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu. 

Uchwała Nr XXXIX/36/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wałdowie Szlacheckim, na własność Powiatu 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika (ciągu 

pieszo – rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski, 

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 rozpatrzenia petycji w sprawie budowy 

chodnika (ciągu pieszo – rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – 

Piaski. 

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

do treści przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

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

rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika (ciągu pieszo – rowerowego) przy drodze powiatowej 

nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXXIX/37/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika (ciągu pieszo – rowerowego) przy drodze powiatowej 

nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz do Sprawozdania z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.  

Radni jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdanie z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 
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Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres 

od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

Radni jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021” stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Wykaz głosowań XXXIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 czerwca 2022 r. stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu. 

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

dotyczącego interpelacji i zapytań Radnych, w związku z czym: 

1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał o formalności związane z III 

etapem przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać. Oznajmił, iż w związku z informacją 

o pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, mieszkańcy składają liczne zapytania, 

co do przebudowy ww. drogi.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński potwierdził, że Powiat Grudziądzki otrzymał 

dofinansowanie na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja. 

Poinformował, że 16 czerwca br. została wygenerowana promesa wstępna, zgodnie z którą w ciągu 

9 miesięcy należy przeprowadzić postępowanie w celu wyboru wykonawcy na realizację zadania. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że trwa aktualizacja dokumentacji 

technicznej i szacunkowo można określić, że w IV kwartale br. zostanie przeprowadzone postępowanie 

na wyłonienie wykonawcy z realizacją zadania w 2023 r.  

2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza Masiota złożył ustną interpelację 

w sprawie zanieczyszczonej wody w jeziorach: Salno Duże i Salno Małe. Wskazał również na brak 

drożności przepływu na połączeniu między ww. jeziorami, a także na ograniczoną dostępność do jezior 

z uwagi na grodzenie gruntów przyległych do jeziora oraz roślinność porastającą linię brzegową.  
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Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza Masiota złożył także ustną interpelację 

dotyczącą drogi wojewódzkiej nr DW 534. Wniósł o zmianę organizacji ruchu polegającą 

na bezpiecznym wjeździe na drogę gminną nr 041439C w Gminie Gruta, po czym zaproponował 

przedłużenie linii podwójnej ciągłej P-4.  

3. Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział, że spóźnił się na wspólne posiedzenie Komisji Rady 

Powiatu ze względu na uczestnictwo w zebraniu w sprawie Targowiska Miejskiego przy 

ul. Łyskowskiego w Grudziądzu. Wyjaśnił, że pozyskano środki na budowę nowych hal targowych, 

jednak budowa będzie trwała podczas pracy giełdy, co z pewnością zakłóci jej działanie. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski oznajmił, że większość przedsiębiorców, którzy korzystają z giełdy, 

to mieszkańcy powiatu grudziądzkiego, dlatego chciałby poinformować, że budowa nowych hal 

targowych rozpocznie się na przełomie jesieni i zimy br. Radny p. Tomasz Kaliszewski wyjaśnił także, 

iż nie udzielił wotum zaufania Zarządowi Powiatu z uwagi na pozbawienie Gminy Rogóźno środków, 

które były przeznaczone na remont drogi nr 1353C Białochowo – Szembruczek. Zwrócił uwagę na fakt, 

że Gmina Grudziądz otrzymała środki finansowe na przebudowę z rozbudową zarówno drogi 

powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać, jak i drogi nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. 

Dodał, że łączna kwota ww. zadań w Gminie Grudziądz wynosi ok. 10 mln zł, w związku z czym 

mieszkańcy Gminy Rogóźno czują się zawiedzeni. Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział, że jego 

zdaniem, jest to bardzo rażąca dysproporcja.  

4. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio odniósł się do powyższych wypowiedzi Radnych zwracając uwagę 

na uwarunkowania dotyczące m.in. wartości gruntów oraz infrastruktury wzdłuż dróg, podkreślając 

że im droższe grunty, tym droższy koszt remontu danej drogi. Oznajmił, że im bliżej miasta Grudziądz, 

tym grunty są droższe. Podkreślił również, że Zarząd Powiatu zwraca szczególną uwagę, aby wydawać 

środki w sposób ekonomiczny i sprawiedliwy. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że z punktu 

widzenia mieszkańców najistotniejszy jest metraż wyremontowanej drogi, po czym poinformował, 

iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Grudziądz ma najmniejszy wskaźnik, co do metrażu 

wykonanych remontów dróg. Oznajmił także, że Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o pozyskanie 

środków na remont drogi nr 1353C Białochowo – Szembruczek, jednak otrzymano środki 

na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać. Następnie odniósł się 

do dokumentacji projektowych na remont drogi nr 1374C Strzelce – Jankowice oraz nr 1395C Biały 

Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Wskazał, że dobowe natężenie ruchu na drodze nr 1374C wynosi 

80 pojazdów, natomiast na drodze nr 1395C odnotowano liczbę 4 tys. pojazdów. Wyjaśnił, że w związku 

z powyższym należy zwiększyć podbudowę drogi nr 1395C z uwagi na natężenie, które będzie 

oddziaływać na drogę w dłuższym okresie czasu. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podkreślił także, 

że Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wystąpiła z propozycją sfinansowania budowy drogi, w związku z czym 

racjonalne było przyjęcie tejże propozycji, która dotyczyła inwestycji na terenie Gminy Grudziądz. 

Oznajmił, że w przypadku partycypacji w kosztach znacznie łatwiej byłoby przystąpić do realizacji 
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zadań, po czym powiedział, że wielokrotnie sygnalizowano Władzom poszczególnych Gmin potrzebę 

wsparcia finansowego. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że za sprawą budowy Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej budżet Miasta i Gminy Łasin będzie wzmocniony poprzez wpływ 

subwencji oświatowej, za sprawą dzieci, które zamieszkają w tejże Placówce i będą uczęszczać 

do szkoły w Łasinie. Zwrócił uwagę także na fakt, że Powiat Grudziądzki wspiera finansowo także 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, co także warto 

wziąć pod uwagę.  

5. Radny p. Marek Czarnuch przyznał, że Powiat Grudziądzki wspiera finansowo SPZOZ w Łasinie, 

po czym podkreślił, że są w nim leczeni mieszkańcy z całego powiatu. Oznajmił także, że budowa 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej należy do zadań powiatu, w związku z czym nie należy 

jej traktować, jako realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łasin. Radny p. Marek Czarnuch 

powiedział również, że metraż wykonanego remontu drogi metodą nakładki asfaltowej nie zawsze jest 

adekwatny, co do jakości wykonanego remontu.   

6. Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział, że na terenie Gminy Grudziądz drogi są budowane 

od podstaw, o wysokim standardzie, natomiast na terenie Gminy Rogóźno wykonywane są remonty 

na starych podłożach, co wskazuje na wyraźne dysproporcje, co do wykonywanych remontów. 

Zapytał, w jaki sposób wytłumaczyć mieszkańcom Gminy Rogóźno panującą dysproporcję.  

7. Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że powyższe wypowiedzi są wygłaszane tylko w celu dotarcia 

do publiczności, jednak nie mają one wiele wspólnego z prawdą i obiektywizmem. Powiedział, że warto 

wrócić do zwyczaju objazdu dróg powiatowych. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że niestety 

nie wszyscy radni są w pełni radnymi całego powiatu, natomiast biorąc pod uwagę okres kadencji trudno 

jest sprostać oczekiwaniom, co do wszystkich wskaźników. Dodał, że należy dbać o cały powiat 

oraz wziąć pod uwagę, że mieszkańcy poruszają się po drogach na terenie całego powiatu. 

Poinformował także, że remonty dróg metodą nakładki asfaltowej mogą zostać wykonane za pomocą 

środków bieżących. Starosta p. Adam Olejnik zwrócił się z prośbą o branie pod uwagę wszystkich 

ograniczeń i możliwości oraz zaapelował o nieprzejaskrawianie sytuacji.  

8. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorz Masiota powiedział, że w zupełności 

podziela wypowiedź Starosty p. Adama Olejnika. Dodał, że wszyscy radni składali przysięgę, jako radni 

powiatu, a nie radni gmin. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorz Masiota 

odniósł się także do interpelacji, którą zgłosił podczas poprzedniej Sesji Rady Powiatu w sprawie 

poprawy widoczności na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Orle. Wyjaśnił, że po zgłoszeniu 

problemu, dzięki działaniu Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego, po zaledwie 

kilku godzinach wykonano wstępne prace. Dodał, że właściciele przedmiotowych gruntów wykonali 

prace polegające na poprawieniu widoczności, za co należą się słowa uznania w ich kierunku.  
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9. Radna p. Bożena Nadworna zapytała o budowę chodnika w Nowym Dworze.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Powiatu udzielał odpowiedzi w niniejszym zakresie Radnej p. Grażynie 

Zielińskiej. Poinformował, że odbył w tej sprawie rozmowę z Kierownikiem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, gdzie uzyskał informację, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wnosi przeciwwskazań 

do wybudowania chodnika, jednak prosi o wystąpienie do Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z prośbą 

o partycypację w kosztach. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, 

że nie ma wpływu na decyzję Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w tym zakresie. Dodał, że Radna 

p. Grażyna Zielińska powiedziała, że uzyska wyjaśnienia w sprawie decyzji, co do partycypacji 

w kosztach. Poinformował również, że w przypadku partycypacji z Miastem i Gminą Radzyń 

Chełmiński, Powiat Grudziądzki przystąpi do budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej. 

10. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska zapytała, ile straciły 

na wartości środki otrzymane na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – 

Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Dodała, że w jej ocenie korzystny byłby podział zarezerwowanych 

środków na remonty dróg w poszczególnych gminach.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Zarząd Powiatu zaproponował Radnym, aby zarezerwować 

środki na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – 

Ruda i Rada Powiatu wyraziła zgodę na powyższe. Dodał, że ww. droga przebiega przez tereny, 

na których zamieszkuje duża liczba mieszkańców oraz powstają nowe osiedla. Starosta p. Adam Olejnik 

oznajmił, że droga powiatowa nr 1395C jest w bardzo złym stanie, w związku z czym należy 

konsekwentnie dążyć do przebudowy drogi bez znaczenia w jakiej Gminie się ona znajduje. 

Stwierdził również, że podział zarezerwowanych środków, jego zdaniem, byłby nieracjonalny.  

11. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zaproponowała, aby złożyć wniosek w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład na remont drogi w Gminie Rogóźno.  

12. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zgodnie z wcześniejszą wypowiedzią 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Mieczysława Kucharskiego, Rząd zapowiada środki 

w wysokości 2 miliardów złotych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na likwidację 

niebezpiecznych miejsc, budowę przejść dla pieszych oraz na remonty dróg. Dodał, że Powiat 

Grudziądzki będzie aplikował także w ramach ww. środków.  

13. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała treść Uchwały Nr XXXI/340/22 Rady 

Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S5. 

14. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że 21 sierpnia br. w Radzyniu Chełmińskim zostaną 

zorganizowane dożynki diecezjalno – powiatowo – miejsko – gminne, na które zaprosił wszystkich 
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Radnych oraz poprosił o potwierdzenie Przewodniczącej Rady Powiatu swojej obecności w celach 

organizacyjnych. Poinformował także, że Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska dokonała 

kalkulacji kosztu papieru ksero, z której wynika, że koszt papieru na całą kadencję opiewa na kwotę 50 

tys. zł. Powiedział, że w związku z powyższym warto rozważyć zakup laptopów służbowych 

dla radnych. 

15. Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy Zarząd Powiatu wybierał wariant przebiegu trasy S5.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że tak jak już wspominał, Powiat Grudziądzki nie jest 

gospodarzem danych miejsc, lecz są nimi Wójtowie. Dodał, że Wójtowie nie mają zapotrzebowania, 

aby Powiat ustalił wspólny wariant przebiegu trasy.  

Uchwała Nr XXXI/340/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie budowy drogi 

ekspresowej S5 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 14:14. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 


