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Protokół Nr XLIII/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 30 listopada 2022 r. 

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

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

Obrady poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, 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 XLIII Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego”. 

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

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

uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego.  

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

w dniu 30 listopada 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 16 Radnych jednogłośnie przyjęło proponowany 

porządek. 

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 30 listopada 2022 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek ogłosiła 3 minuty przerwy w obradach 

ze względu na problemy techniczne. 

Wznawiając obrady po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

poinformowała, że protokół z XLII 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 XLII Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie 

przyjęty przez 17 Radnych.  
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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 XLII a XLIII Sesją Rady Powiatu oraz złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 

Powiatu. Dodał, że 1 grudnia o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 

odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Samorządów, które są zainteresowane organizacją 

publicznego transportu zbiorowego w formie Związku Powiatowo – Gminnego obszaru 

Grudziądzkiego, po czym zaprosił wszystkich Radnych do udziału w spotkaniu.  

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

do informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XLII a XLIII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

1. Radna p. Bożena Nadworna poprosiła o informację na temat budowy obwodnicy Radzynia 

Chełmińskiego. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że kilka miesięcy temu Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła 

uchwałę w sprawie partycypacji w kosztach wykonania Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego. Oznajmił, że trwają prace nad Studium potrwają kilka miesięcy, a z informacji 

uzyskanych od przedsiębiorstwa wykonującego ww. zadanie wynika, że zostało wytyczonych kilka 

korytarzy przebiegu trasy, które należy zweryfikować.  

Radna p. Bożena Nadworna zapytała, że została wyznaczona jedna trasa, czy zaproponowano kilka 

możliwości w przypadku Radzynia Chełmińskiego. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że celem Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego jest wytyczenie korytarza przebiegu trasy i taki został zaproponowany, lecz wymaga 

sprawdzenia jego zasadności.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn zapytał o lokalizację zaproponowanego 

korytarza.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wytyczony korytarz wytyczono pomiędzy wieżą 

przekaźnikową i skrzyżowaniem dróg wojewódzkich przy stacji benzynowej i prawdopodobnie 

przebiegając przy kolejnej stacji benzynowej na wyjeździe do Grudziądza. Dodał, że nie są to pewne 

informacje, w związku z powyższym należy zaczekać na zatwierdzony wariant. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poprosił o informacje na temat: 

- Lokalnego Partnerstwa Wodnego, 

- Seminarium Naukowego pn. „Kobieta w izolacji”, 
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- Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2022,  

- XXV Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio odpowiedział, że Lokalne Partnerstwa Wodne zostały utworzone  

w bieżącym roku w kilku powiatach, w tym także w powiecie grudziądzkim. Wyjaśnił, że zostały 

utworzone na podstawie listów intencyjnych, a w ich skład najczęściej wchodzą Spółki Wodne, 

Gminy i Powiaty. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio oznajmił, że przedstawiciele Lokalnego 

Partnerstwa Wodnego mają za zadanie tworzyć ciało doradcze Wojewody. Powiedział również,  

że w przyszłości planuje się punktować uczestnictwo w LPW podczas inwestycji związanych  

z jeziorami i rzekami. 

Starosta p. Adam Olejnik odniósł się również do pytań skierowanych przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu p. Mieczysława Kucharskiego, w związku: 

- Seminarium Naukowe pn. „Kobieta w izolacji” – organizowane od XIII edycji przez Zakład Karny 

nr 1 w Grudziądzu. Starosta p. Adam Olejnik dodał, iż prelegenci swoje wystąpienia kierowali 

głównie do pracowników Zakładu Karnego oraz służb, które mają związek z bezpieczeństwem.  

- Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2022 – przedsięwzięcie, które łączy 

możliwość kształtowania postaw patriotycznych z wrażliwością młodzieży, polegające na śpiewaniu 

przez uczestników piosenek związanych z tematyką Festiwalu. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, 

że Festiwal jest co roku bardzo dobrze zorganizowany, panuje podczas niego ciepła atmosfera. Dodał, 

że Powiat Grudziądzki przeznaczył środki na wsparcie organizacji Festiwalu. 

- XXV Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Związek 

zakończył swoje działanie po 10 latach i dotyczył realizacji zadań geodezyjnych w województwie 

kujawsko – pomorskim, wykorzystując środki zewnętrzne. Dodał, że łącznie Związek wykorzystał 92 

mln zł, z czego ponad 60 mln zł stanowią środki zewnętrze. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, 

że Związek osiągnął swoje cele, w związku z czym podjęto próby znalezienie innych celów, źródeł ich 

finansowania oraz następcę prezesa Związku, lecz próby te zakończyły się fiaskiem. Przypomniał,  

że w związku z powyższym, Rady Powiatu podjęły uchwały w sprawie likwidacji Związku Powiatów 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odniósł się do Festiwalu Piosenki 

Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2022. Powiedział, że jego zdaniem, warto rozszerzać tę 

inicjatywę. Następnie zwrócił się do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie  

p. Michała Rymackiego o rozważenie zorganizowana podobnego festiwalu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie.  
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Radna p. Grażyna Zielińska również odniosła się do Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej 

Linowo 2022. Powiedziała, że wsparcie finansowe organizacji podobnych przedsięwzięć jest godne 

pochwały, ponieważ one integrują młodzież.  

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XLII a XLIII 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 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Łasinie w roku szkolnym 2021/2022, które zostało omówione podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Powiatu.  

Radni jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie w roku szkolnym 2021/2022 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka  

w Łasinie w roku szkolnym 2021/2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

dotyczącego interpelacji i zapytań Radnych. Radni nie zgłosili interpelacji, ani zapytań. 

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 

17 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. 
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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. 

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 przez 16 

Radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Uchwała Nr XLIII/71/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca 

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

do protokołu. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych, 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 ustalenia opłat za usuwanie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.  

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 w sprawie 

ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  

na parkingach strzeżonych została przyjęta jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała Nr XLIII/72/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  

na parkingach strzeżonych 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 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego. 

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

Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

do treści przedmiotowego 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 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu 

Grudziądzkiego została przyjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu. 

Uchwała Nr XLIII/73/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego 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 rozpatrzenia petycji 

w sprawie wydzielenia w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023 środków pieniężnych  

na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – 

Marusza. 

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 wydzielenia 

w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023 środków pieniężnych na wykonanie dokumentacji 

technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza. 

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 w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie wydzielenia w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2023 środków 

pieniężnych na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1379C 

Węgrowo – Marusza została przyjęta jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała Nr XLIII/74/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – 
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rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do 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 rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej  

z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że jego głos wstrzymujący się będzie wyrazem sygnału dla 

środowisk, z którymi wielokrotnie rozmawiał, na temat postulatu przedmiotowej petycji. 

Poinformował, że podczas spotkań podkreślał, że przy odpowiednich środkach zewnętrznych zadanie 

zostanie zrealizowane, jednak nie będzie miało ono miejsca w 2023 r. ani w czasie, który można 

dokładnie w tym momencie określić. Oznajmił, że jego zdaniem, petycja jest w części jak najbardziej 

zasadna, natomiast użyte przez wnioskodawcę argumenty są niezasadne.  

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

oddano: 11 głosów za przyjęciem uchwały, 6 głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLIII/75/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe 

Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

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

2023”. 

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 „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 2023”. 

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 w sprawie 
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„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 2023” została przyjęta przez 17 Radnych. 

Uchwała Nr XLIII/76/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

„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 2023” stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła  

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

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2022 r. 

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 określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. została przyjęta przez 

Radę Powiatu. 

Uchwała Nr XLIII/77/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r. stanowi załącznik  

nr 11 do protokołu. 

Wykaz głosowań XLIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 listopada 2022 r. stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 
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1. Radny p. Tomasz Kaliszewski poinformował, że na drodze relacji Kłódka – Rogóźno, w 

miejscowości Kłódka na wysokości hydroforni, znajduje się obniżenie krawędzi jezdni na długim 

odcinku, po czym zwrócił się z prośbą do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała 

Zielińskiego o interwencję w ww. sprawie.  

 

2. Radna p. Bożena Maj zapytała, czy może złożyć interpelację w tym miejscu obrad. Po 

uzyskaniu zgody od Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek złożyła interpelację 

odnośnie realizacji uchwały nr XXVII/98/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 lipca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C  

w Świeciu nad Osą. Zapytała, kiedy będzie miała realizacja przedmiotowej uchwały, w której 

Rada Powiatu uznała petycję za zasadną.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zostanie przygotowana odpowiedź na złożoną interpelację 

przez Radną p. Bożenę Maj. 

3. Radna p. Bożena Nadworna zapytała, czy zakupiono kamień z przeznaczeniem na obsypanie 

poboczy dróg powiatowych oraz na jakim etapie są prace związane z budową Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Łasinie.  

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

zamówienie na kruszywo, jednak jest ono wydzielane według harmonogramu ustalonego przez firmę 

przewożącą. Poinformował, iż w ubiegłym tygodniu otrzymano dwa transporty kruszywa, które 

zostały przeznaczone na drogę w miejscowości Zielnowo. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

p. Rafał Zieliński powiedział, że ma na uwadze drogę w Nowym Dworze, o której już wcześniej 

Radna wspominała, po czym zapewnił, że kolejny transport kruszywa w pierwszej kolejności zostanie 

skierowany na pobocza drogi w tejże miejscowości.  

Obrady opuścił Radny p. Krzysztof Klucznik.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie 

jest na końcowym etapie. Wyjaśnił, że wykonawca wystąpił z uzasadnionym wnioskiem  

o przedłużenie umowy na realizację zadania do 15 grudnia br., po czym wyraził zgodę  

na zaproponowany termin 30 listopada br. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że ze względu na 

opady śniegu, które miały miejsce w ostatni czasie, Inspektor Nadzoru Budowalnego wstrzymał pracę 

na budowie, po czym wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy do 15 grudnia br. 

Starosta p. Adam Olejnik podsumował, że w terminie do 15 grudnia br. powinny zostać wykonane 

wszystkie prace związane z budową Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie.  



10 
 

4. Radna p. Grażyna Zielińska poprosiła o informacje odnośnie spotkania ws. przejścia dla 

pieszych w Nowym Dworze.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że wspólnie z Kierownikiem 

Wydziału Komunikacji p. Markiem Ziemerem uczestniczył w spotkaniu ws. przejścia dla pieszych  

w Nowym Dworze. Dodał, że na spotkaniu byli obecni także przedstawiciele Zarządu Dróg 

Wojewódzkich oraz Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, po czym oznajmił, że budowa 

przejścia dla pieszych w najbliższym czasie prawdopodobnie nie dojdzie do realizacji. Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, że po zasięgnięciu opinii stwierdzono, 

że ilość uczestników ruchu oraz potencjalnych osób, które miałyby korzystać z przejścia nie jest na 

tyle duża, by realizować zadanie. Zaproponował, aby poczekać na protokół z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, który będzie zawierał również przedstawiane argumenty.  

Radna p. Grażyna Zielińska zapytała, kto był organizatorem spotkania.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że otrzymał powiadomienie o 

organizacja spotkania z Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

5. Radna p. Bożena Maj odniosła się do budowy przejścia dla pieszych w Świeciu nad Osą z 

Gminnego Ośrodka Kultury do apteki. Powiedziała, że otrzymała informację od sołtysa, iż Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński był w miejscu, o którym wspominała. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński powiedział, że w spotkaniu brał udział 

Zastępca Kierownika p. Jakub Tadych. Podkreślił, iż zdaniem przedstawicieli Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, należy wziąć pod uwagę fakt, że tworzenie przejść dla pieszych  

w niektórych miejscach stwarza większe niebezpieczeństwo niż brak przejścia w danym miejscu. 

Zwrócił uwagę, że każdy wniosek powinien być traktowany indywidualnie, ale warto wziąć  

ww. stanowisko pod uwagę. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński poinformował, 

że zmianie uległy wytyczne, co do tworzenia miejsc dla pieszych, ponieważ wiążą się one z kosztami 

dotyczącymi infrastruktury dodatkowej, m.in. oświetlenie w rejonie dojścia do przejścia,  

czy przebudowa drogi w przypadku istniejącego chodnika. Następnie powiedział, że budowę przejścia 

dla pieszych w Nowym Dworze można wstępnie oszacować na 1 mln złotych. Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński stwierdził, że trudno odnieść się do zasadności 

budowania przejścia dla pieszych do prowadzonej działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę, że nie 

jest to apteka całodobowa, lecz prowadzona w godzinach dziennych przy dobrej widoczności. 

Powiedział, że udzieli pisemnej odpowiedzi na temat wniosków, jakie zostały wyciągnięte podczas 

spotkania oraz zaproponował spotkanie z zainteresowanymi Radnymi Powiatu w miejscu ewentualnej 

budowy omawianego przejścia.  

Radna p. Bożena Maj wyraziła chęć spotkania w Świeciu nad Osą.  
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6. Radny p. Mirosław Guzowski nawiązał do wypowiedzi Starosty p. Adama Olejnika odnośnie 

budowy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. Powiedział, że Zarząd Powiatu, 

reprezentowany przez Starostę p. Adama Olejnika, zwracał się kilka razy z wnioskiem o zwiększenie 

wydatków na budowę Placówki, tłumacząc się wzrostem kosztów wykonywanych prac, po czym 

dodał, iż miało to uzasadnienie w obecnej sytuacji gospodarczej kraju. Radny p. Mirosław Guzowski 

powiedział, że na sugestie Radnej p. Zofii Laskowskiej iż można było wcześniej rozpocząć budowę, 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że to nie on podjął taką decyzję, lecz Radni. Dodał, że „układ 

sił” w Radzie obecnej kadencji nie pozwala na inny wynik głosowania, jak akceptacja wszystkiego,  

co Zarząd Powiatu przedłoży Radzie. Następnie Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że w dniu 

25 listopada br. przejeżdżał obok terenu budowy Placówki w Łasinie, gdzie zauważył prace na nowo 

położonym dachu budynku. Oznajmił, że rozmawiał z wykonawcą, od którego dowiedział się,  

że wymienia części nowego pokrycia dachu z dachówki montując kominki wentylacyjne oraz komin 

spalinowy gazowego kotła centralnego ogrzewania. Radny p. Mirosław Guzowski powiedział,  

iż wiedząc, że jest to ten sam wykonawca, który wcześniej wykonywał konstrukcję dachu i jego 

pokrycie, zapytał dlaczego nie wykonano tych prac wcześniej, nie podnosząc tym samym kosztów 

budowy. Oznajmił, że odpowiedź jaką otrzymał brzmiała: „Jak budowałem dach, to nie było tego  

w dokumentacji, a mnie za dodatkową robotę i tak zapłacą”. Radny p. Mirosław Guzowski zwrócił się 

z pytaniem do Starosty p. Adama Olejnika oraz do Zarządu Powiatu, kto zapłaci za dodatkowe prace, 

po czym stwierdził, że odpowiedź nasuwa się sama, a mianowicie Powiat. Radny p. Mirosław 

Guzowski oznajmił, że nie uwierzy w zapewnienie, że jest to praca, którą wykonawca wykona  

w formie „prezentu”. Powiedział, że według niego, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a określić 

ją można delikatnie, jako brak logicznego myślenia, po czym dodał, że przychodzi na myśl także inne 

stwierdzenie tj.: „trwonienie pieniędzy publicznych”. Oznajmił, że pozostawia opisaną sytuację 

Radnym do przemyślenia, zgodnie z własnym sumieniem.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że sytuacja opisana przez Radnego p. Mirosława Guzowskiego,  

na pewno nie będzie miała wpływu na zwiększenie wynagrodzenia. Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu 

zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o przeznaczenie dodatkowych środków w związku  

z przewidywanym wyższym kosztem inwestycji, jednak do tej pory środki te nie zostały 

wykorzystane. Starosta p. Adam Olejnik zwrócił uwagę na fakt, że umowa trwa, więc wykonawca  

w każdej chwili może przedstawić dokumenty uzasadniające zwiększenie środków. Następnie Starosta 

p. Adam Olejnik zaproponował, aby rozmawiać z Inspektorem Nadzoru Budowlanego  

lub kierownikiem budowy, a nie pracownikiem, bądź podwykonawcą. Stwierdził, że opisana sytuacja 

nie jest podstawą do tak daleko idących sądów.  

7. Radna p. Grażyna Zielińska zapytała, czy są nowe informacje odnośnie przebiegu trasy S5. 
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Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że oficjalnych informacji nie otrzymał, jednak dowiedział się od 

mieszkańców, że wykonawca studium występuje o zgodę na wejście na teren w celu badań 

geodezyjnych. 

Radny p. Krzysztof Klucznik dołączył do obrad.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek oznajmiła, że mieszkańcy mobilizują się 

przeciwko wytyczaniu różnych tras przebiegu trasy. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że Powiat Grudziądzki ze względu na duże poruszenie społeczne, 

zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o informacje, na jakim etapie trwają 

prace. Oznajmił, że Powiat oczekuje na odpowiedź. 

8. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła treść pisma skierowanego 

przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie odnośnie wsparcia finansowego lub rzeczowego  

z przeznaczeniem na upominki świąteczne dla podopiecznych. Następnie przedstawiła treść pisma 

skierowanego również przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie w sprawie zakupu budynku 

gospodarczego (np. „blaszaka”). Poinformowała także o zaproszeniach, które wpłynęły do Biura Rady 

i Zarządu, a mianowicie na:  

- przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 12 grudnia podczas Mszy Św.  

w grudziądzkiej bazylice oraz spotkania na Górze Zamkowej, 

- Jarmark Świąteczny w Mokrem, który odbędzie się 3 grudnia na boisku szkolnym SP Mokre. 

Radna p. Bożena Maj poprosiła o przesłanie na adres e – mail nr konta Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Grucie. 

Pismo skierowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie odnośnie wsparcia finansowego lub 

rzeczowego z przeznaczeniem na upominki świąteczne dla podopiecznych stanowi załącznik nr 13  

do protokołu. 

Pismo skierowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie w sprawie zakupu budynku 

gospodarczego stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przypomniała o wysłanej wcześniej informacji 

odnośnie zbiórki na Szlachetną Paczkę oraz dla dzieci na Ukrainie. Następnie oznajmiła, że dobiegła 

końca kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w związku z powyższym na kolejnej Sesji Rady 

Powiatu konieczne będzie stosownej uchwały w sprawie oddelegowania przedstawicieli Rady Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że wytypowanie osób wchodzących w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku nie wymaga podjęcia w tymże zakresie uchwały Rady Powiatu.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła Radnych o informacje, co do propozycji 

delegatów.  

Starosta p. Adam Olejnik doprecyzował, iż z Rady Powiatu mogą zostać wytypowane dwie osoby. 

Powiedział, że Starosta także ma określoną liczbę osób do zaproszenia w skład Komisji. Dodał,  

że w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzą również przedstawiciele policji  

oraz prokuratury. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek złożyła życzenia urodzinowe Staroście 

p. Adamowi Olejnikowi, po czym zwróciła się z propozycją do Radnych, aby po Sesji Rady Powiatu 

w dniu 21 grudnia br. zorganizować spotkanie opłatkowe.  

Radna p. Grażyna Zielińska poparła propozycję spotkania opłatkowego, po czym podkreśliła 

współudział finansowy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu.  

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XLIII Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 
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