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Protokół Nr XL/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 10 sierpnia 2022 r. 

XL 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 odśpiewanie 

hymnu państwowego. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu Grudziądzkiego 

oraz 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 XL 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. Nieobecni byli Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju 

gospodarczego i rolnictwa p. Grażyna Zielińska oraz Radny p. Mirosław Guzowski.  

Lista obecności Radnych obecnych na XL Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 10 

sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła porządek obrad  

i przystąpiła do głosowania, w wyniku którego Radni Powiatu jednogłośnie przyjęli proponowany 

porządek. 

Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 10 sierpnia 2022 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

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

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

między XXXIX a XL Sesją Rady Powiatu 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 XXXIX a XL Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał o powód unieważnienia 

przetargu na zakup sprzętu w projekcie pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją 

w przyszłego pracownika”.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że powodem unieważnienia przetargu jest przekroczenie 

możliwości finansowych zaplanowanych w budżecie oraz zaskarżenie złożone przez jednego 

z oferentów dotyczące złożonych ofert. Wyjaśnił, że niniejsze zaskarżenie było słuszne i dotyczyło 

oświadczenia odnośnie wykluczenia wykonawcy wspierającego agresję na Ukrainę z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z czym podjęto decyzję o powtórnym 

przeprowadzeniu przetargu.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski powiedział również, że jest bardzo 

zawiedziony z powodu nie otrzymania przez Powiat Grudziądzki dofinansowania w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja PGR.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że również jest rozżalony z tego powodu. Dodał, że wnioski złożone 

przez Powiat Grudziądzki dotyczyły kontynuacji przebudowy dróg, które otrzymały dofinansowanie 

w poprzednich edycjach różnych programów, więc spełniały one wszelkie warunki. 

2. Radna p. Zofia Laskowska zapytała o funkcjonowanie komunikacji publicznej w powiecie 

grodziskim.  

Starosta p. Adma Olejnik powiedział, że komunikacja publiczna w powiecie grodziskim liczy 54 linie 

i funkcjonuje w sposób stanowiący wzór do naśladowania. Dodał, że wizyta w powiecie grodziskim 

była bardzo inspirująca i podbudowująca.  

Radna p. Zofia Laskowska zapytała, czy rozstrzygnięcie przetargu na powierzchniowe utrwalanie 

odcinka drogi nr 1365C Łasin – Gardeja dotyczy jednego odcinka w ciągłości. 

Starosta p. Adam Olejnik potwierdził, że ww. przetarg dotyczy jednego odcinka drogi w ciągłości.  

3. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy podczas spotkania ze Starostą 

Jerzym Godzikiem w Kwidzynie poruszono kwestię dróg.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że jednym z tematów spotkania były dwie drogi wspólne dla powiatu 

kwidzyńskiego i powiatu grudziądzkiego. Poinformował, że Powiat Kwidzyński nie otrzymał 

dofinansowania na drogę w Gardei, której remont zaplanowano w wysokim standardzie, w związku 
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z czym nie podjęto decyzji, co do realizacji zadania w roku bieżącym. Starosta p. Adam Olejnik 

powiedział, że podczas spotkania skoncentrowano się na uzgodnieniach wstępnych dotyczących 

publicznego transportu zbiorowego, w przypadku zapewnienia mieszkańcom Gminy Rogóźno 

przejazdu linią autobusową, która wychodziłaby na teren powiatu kwidzyńskiego. Oznajmił, że Starosta 

Kwidzyński wyraził chęć współpracy. 

4. Radna p. Zofia Laskowska zapytała o prace związane z budową Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łasinie.  

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że prace związane z budową Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łasinie przebiegają sprawnie. Dodał, że miesiąc temu został zakończony pierwszy 

etap oraz wypłacono wykonawcy, zgodnie z umową, pierwszą transzę. Starosta p. Adam Olejnik 

powiedział, że w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na ewentualny wzrost wynagrodzenia, 

lecz firma nie przedstawiła na chwilę obecną żadnych dokumentów pozwalających na uznanie 

przedmiotowego roszczenia.  

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

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Sprawozdania z działalności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie za rok 2021. 

Radni jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie za rok 2021. 

Sprawozdanie z działalności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie 

za rok 2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Sprawozdania z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 

w Wydrznie za rok 2021. 

Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie za rok 2021. 

Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie za rok 2021 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Sprawozdania z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 

w Wydrznie za rok 2021. 
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Radni jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 

w Wydrznie za rok 2021. 

Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie za rok 2021 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Sprawozdania z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 

w Białochowie za rok 2021. 

Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie za rok 2021 

zostało jednomyślnie przyjęte przez Radę Powiatu.  

Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie za rok 2021 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie 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 nawiązał do konkursu  

na dofinansowanie budowy strzelnic, po czym zaproponował, aby we współpracy z Burmistrzem Miasta 

i Gminy Łasin p. Rafałem Kobylskim, reaktywować strzelnicę przy jeziorze w Łasinie.  

Dodał, że mogłaby z niej korzystać także młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie.  

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że odbył rozmowę odnośnie strzelnicy z Dowódcą 8. 

Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofem Stańczykiem. 

Starosta wyjaśnił, że zaproponował obiekty zespołu szkół na budowę strzelnicy, jednak płk Krzysztof 

Stańczyk poszukuje terenu pod strzelnicę otwartą, gdzie odbył już rozmowy w niniejszym zakresie 

z wójtami poszczególnych gmin. 

Radny p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że na terenie Gminy Grudziądz znajduje się strzelnica, 

która wymaga remontu. Stwierdził, że warto byłoby ją unowocześnić w ramach powiatowej strzelnicy. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział, że podczas jednej z Sesji Rady 

Powiatu złożył interpelację, popartą przez Radnego p. Tomasza Kaliszewskiego, w sprawie ustawienia 

znaku B – 20 "stop" na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag przez Gogolin. 

Poinformował, że interpelacja była zasadna, ponieważ znak B – 20 "stop" został umieszczony 

we wskazanym miejscu.   
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3. Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy Powiat Grudziądzki wraz z Prezydentem Grudziądza 

oraz Włodarzami samorządów, ma zamiar włączyć się w starania zmierzające do realizacji wariantu 

„północnego” z budową nowego mostu na Wiśle. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że na chwilę obecną Zarząd Powiatu nie otrzymał propozycji 

współdziałania w niniejszym zakresie. Dodał, że informacje odnośnie realizacji wariantu „północnego”, 

póki co, mają charakter nieformalny. 

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. W głosowaniu wzięło udział 

15 Radnych. 

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 rok. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 

rok. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Radna p. Zofia Laskowska zwróciła uwagę na omyłkę pisarską w załączniku nr 5 do przedmiotowego 

projektu uchwały.  

Wobec braku dalszych 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 XL/38/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 
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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 zmieniającej uchwałę 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 treści przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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 2022 

– 2027 została przyjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu. 

Uchwała Nr XL/39/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania 

i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 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 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. 

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

do treści odczytanego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Radni nie zgłosili uwag, ani wniosków formalnych, w związku z czym Przewodnicząca Rady Powiatu 

p. Marzena Dembek przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
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i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki została przyjęta jednogłośnie 

przez 15 Radnych. 

Uchwała Nr XL/40/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Grudziądzki stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

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

utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia linii 

autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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 zmieniająca 

uchwałę w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem 

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XL/41/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 

na terenie Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. Zapytała, czy Radni 

zgłaszają pytania lub uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 
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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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

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 zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

o charakterze użyteczności publicznej została przyjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu. 

Uchwała Nr XL/42/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi 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. 

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 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 pytania lub uwagi 

do treści 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 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. 

Uchwała Nr XL/43/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 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 13 

do protokołu. 
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Wykaz głosowań XL Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Radny p. Marek Czarnuch podziękował za przeprowadzone inwestycje na terenie Gminy Łasin, 

polegające na budowie i przebudowie przejść dla pieszych. Dodał, że przejścia są zlokalizowane 

w nowych, bezpiecznych miejscach, oświetlone, z nowoczesną sygnalizacją oraz odblaskami w jezdni, 

co znacznie poprawia bezpieczeństwo. Radny p. Marek Czarnuch poinformował, że mieszkańcy 

zgłaszają uwagę, co do lokalizacji słupa oświetleniowego przy ul. Dworcowej. Wyjaśnił, że słup został 

usytuowany niemal na samym środku chodnika, co znacznie utrudnia ciąg komunikacyjny pieszych, 

szczególnie dla matek z wózkami oraz osobom niepełnosprawnym. Radny p. Marek Czarnuch zwrócił 

się do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego o podjęcie działań, polegających 

na usytuowaniu słupa w miejscu, w którym nie będzie on przeszkodą dla pieszych. Następnie 

poinformował, że otrzymał informację w sprawie popękanych krawędzi drogi nr 1377C Plesewo – 

Święte – gr. woj., które miały zostać naprawione oraz o sygnałach mieszkańców z całej gminy, 

co do braku wykaszania poboczy dróg.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński oznajmił, że niefortunne usytuowanie słupa 

oświetleniowego przy ul. Dworcowej wynika z mediów, które znajdują się pod chodnikiem. 

Wyjaśnił, że nie było możliwości innej lokalizacji ze względu na bardzo wąski pas drogowy, 

gdzie przemieszczenie w którąkolwiek stronę wiązałoby się ze zmianą mediów lub profilu łuku drogi. 

Dodał, że trwają prace mające na celu zmianę lokalizacji słupa, które w przeciągu miesiąca powinny 

zostać zakończone. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował także, 

że usunięto karpiny przy drodze powiatowej nr 1377C Plesewo – Święte – gr. woj., natomiast 

wykaszanie poboczy dróg jest w trakcie realizacji, ponieważ pozostało część dróg na terenie Gminy 

Grudziądz, Gminy Gruta oraz Gminy Świecie nad Osą. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał 

Zieliński powiedział, że dopiero nastąpi przegląd gwarancyjny dróg odnośnie m.in. spękanych 

nawierzchni.  

2. Radna p. Barbara Dobek podziękowała Staroście p. Adamowi Olejnikowi oraz Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi Zielińskiemu za dbanie o realizację wszystkich inwestycji 

drogowych przeprowadzonych w powiecie, a zwłaszcza o czuwanie nad przebudową drogi powiatowej 

nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda. Radna p. Barbara Dobek podziękowała także 

Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi Zielińskiemu za szybką interwencję 

ws. skrzynek pocztowych oraz za pomysł z ponownym wykorzystaniem asfaltu na drodze w kierunku 

Turznic. Następnie zwróciła się z prośbą, w imieniu mieszkańców Białego Boru, o ustawienie znaku 
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„ograniczenie prędkości” do 40 km/h na drodze od strony Białego Boru, na wysokości skrzynek 

pocztowych.  

3. Radna p. Zofia Laskowska nawiązała do wypowiedzi Starosty p. Adama Olejnika podczas XXXIX 

Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przekazywania materiałów dla radnych w wersji 

elektronicznej. Zapytała jakie są plany związane z ww. rozwiązaniem, po czym poparła zaproponowany 

sposób przekazywania materiałów.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że w przypadku podjęcia decyzji odnośnie przekazywania 

materiałów dla radnych w wersji elektronicznej, należy zabezpieczyć środki w budżecie Powiatu 

na 2023 r. na zakup laptopów służbowych dla radnych lub posługiwać się tabletami, którymi dysponują 

radni. 

Radna p. Zofia Laskowska powiedziała, że jej zdaniem, radni mogliby ponieść koszty w ramach 

pobieranych diet i korzystać z prywatnych komputerów. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu, 

pracować zgodnie z obecną formułą oraz wypróbować korzystanie z materiałów w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem tabletów. 

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XL Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:07. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 


