
 
 

Protokół Nr XIX/2020 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 14 października 2020 r. 

XIX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 10:10. 

 Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 

1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747) obrady odbyły się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Powiatu 

p. Marzena Dembek prowadziła sesję z Sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu biorących udział 

w posiedzeniu. 

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

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

uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Lista radnych obecnych na XIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 

14 października 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

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

jednogłośnie przyjęli porządek obrad. W głosowaniu brało udział 16 Radnych: tj.: p. Marek Czarnuch, 

p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz 

Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Jan Kowarowski, p. Zofia Laskowska, p. Bożena Maj, 

p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander 

Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska. 

Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 14 października 2020 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

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

z XVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i Zarządu oraz opublikowany 
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na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego i do chwili obecnej nie zostały zgłoszone żadne 

uwagi ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania, w wyniku którego protokół z XVIII 

Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty przez 17 Radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, 

p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza 

Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, p. Jana Kowarowskiego, p. Mieczysława Kucharskiego, 

p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, 

p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę Zielińską. 

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

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

Sesjami Rady Powiatu i sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

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

między XVIII a XIX Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. 

Do przedstawionej powyżej informacji radni nie zgłosili pytań ani uwag. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XVIII a XIX Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

zapytała, czy Radni zgłaszają wnioski lub interpelacje, w związku z czym: 

1. Radny p. Tomasz Kaliszewski poprosił o wyjaśnienie obniżenia kosztów wykonania dokumentacji 

na zadanie budowy kładki na cieku wodnym w Mełnie z kwoty 70 tys. zł do 19 tys. zł. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że wcześniejszy koszt wykonania 

przedmiotowej dokumentacji został uzgodniony w roku 2019, a po ogłoszeniu nowego przetargu 

w roku 2020 oferent zaproponował niższą cenę. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski złożył pisemną interpelację 

w sprawie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza oraz wycinki 

suchych gałęzi drzew przy przedmiotowej drodze. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że Powiatowy Zarząd Dróg zajmie 

się w przeciągu dwóch tygodni wyrównaniem nawierzchni przedmiotowej drogi oraz wycinką 

suchych gałęzi. 

3. Radny p. Marcin Dziadzio: 

1) złożył zapytanie dotyczące możliwości poprawy zjazdów z drogi powiatowej nr 1399C 

Skarszewy – Turznice; 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że przy remontach dróg metodą 

nakładki asfaltowej wykonawca wykonuje zjazdy z drogi jedynie na długość 1 metra. Dodał, 

że zgłoszone zostało do firmy przeprowadzającej remont poprawienie jednego źle wykonanego 

zjazdu. 

2) złożył prośbę o naprawę ubytków w nawierzchni drogi Mokre – Lisie Kąty. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że na przedmiotowej drodze 

zostaną wykonane naprawy za pomocą remontera.  

4. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zaapelowała o poparcie interpelacji w sprawie 

wybudowania dwóch zatok autobusowych oraz przystanków przy drodze krajowej nr 55 w pobliżu 

miejscowości Zarośle oraz Białochowo. 

5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch: 

1) zapytał o termin realizacji remontu drogi nr 1377C Święte – Kozłowo; 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański przekazał, że została wykonana 

dokumentacja projektowa, a przetarg na wykonanie zadania odbędzie się 26 października. 

2) zapytał o możliwość utworzenia przejścia dla pieszych w okolicach kościoła w miejscowości 

Święte na drodze powiatowej nr 1377C oraz zamontowania progów zwalniających. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że na chwilę obecną przejście 

dla pieszych w przedmiotowym miejscu jest niemożliwe do wykonania ze względu na brak 

utwardzonego pobocza. Dodał, że kwestią zamontowania progów zwalniających zajmie się komisja 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Radny p. Krzysztof Klucznik zgłosił interpelację w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej 

przy przejściu dla pieszych usytuowanym w pobliżu szkoły w miejscowości Nowa Wieś. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że powyższą kwestią zajmie się 

komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7. Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa p. Grażyna 

Zielińska: 

1) poprosiła o wyrównanie nawierzchni drogi nr 1418C Zielnowo – Gawłowice; 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że Powiatowy Zarząd Dróg 

posiada niezbędne materiały i w najbliższym czasie przystąpi do naprawy przedmiotowej drogi. 

2) zapytała o realizację wycinki suchych drzew oraz sprzątania poboczy przy drogach 

powiatowych; 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański wyjaśnił, że do wycinki drzew 

przy drogach powiatowych przystąpi się w drugiej połowie listopada. 

 Przechodząc do kolejnego punktu obrad 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. Mieczysław 

Kucharski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, z obowiązku czytania podstaw 

prawnych oraz załączników podejmowanych uchwał. 

Radni w drodze głosowania jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. W głosowaniu brało udział 

17 Radnych, tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, 

p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Jan Kowarowski, 

p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena 

Nadworna, p. Adam Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna 

Zielińska. 

 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 2020 rok, w związku z czym: 

Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa p. Grażyna Zielińska 

wystosowała prośbę, by w projektach uchwał dotyczących budżetu zaznaczane było, w jakich 

gminach będą realizowane poszczególne inwestycje. 

Radna p. Zofia Laskowska zapytała, kiedy będą realizowane inwestycje przebudowy drogi powiatowej 

nr 1353C Białochowo – Szembruczek oraz drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że środki przeznaczone na realizację przedmiotowych zadań zostaną 

przepisane do projektu budżetu na rok 2021. Dodał, że Powiat Grudziądzki będzie dokonywał 

niezbędnych wykupów gruntów adekwatnie do planowanych prac budowlanych. 

Po zakończeniu dyskusji, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2020 rok.  

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

Dembek poprosiła Radnych o głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2020 rok głosowało 16 Radnych, zaś 1 Radny wstrzymał się od głosu. Przewodnicząca Rady 
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Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok została przyjęta. 

Uchwała nr XIX/43/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 października 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok stanowi załącznik nr 4 

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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 

2023, w związku z czym: 

Radna p. Bożena Maj zapytała, czy w następnych latach będzie kontynuowana przebudowa drogi 

powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Zarząd Powiatu planuje kontynuację przebudowy 

przedmiotowej drogi, po uzyskaniu akceptacji Rady Powiatu. Dodał, że zmiana Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – przebudowy drogi nr 1395C 

Biały Bór – Wałdowo – Ruda, przy zachowaniu wcześniej przyjętego planu inwestycji drogowych. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy w przypadku nieuzyskania dofinansowania z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, Powiat Grudziądzki przystąpi do realizacji przebudowy drogi powiatowej 

nr 1353C Białochowo – Szembruczek. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że w przypadku nieuzyskania dofinansowania na przebudowę drogi 

powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek oraz inne zadania inwestycyjne, zaistnieje 

konieczność weryfikacji założeń inwestycyjnych oraz dopasowania planów budżetowych 

do aktualnych możliwości finansowych Powiatu Grudziądzkiego. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski oraz Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch wyrazili 

brak poparcia dla proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023 stwierdzając, że środki finansowe na inwestycje w Gminie 

Rogożno oraz Gminie Łasin są niewystarczające. 

Po wyczerpaniu dyskusji, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023. 

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

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego za przyjęciem uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
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Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023 głosowało 11 Radnych, 5 Radnych było przeciw, zaś 1 wstrzymał 

się od głosu. W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023 została przyjęta 

większością głosów. 

Uchwała Nr XIX/44/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 października zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 

2023 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego 

oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zapytała, 

czy radni wnoszą uwagi lub pytania do przedstawionego projektu. 

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

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

w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania 

stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/45/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wykaz głosowań uchwał XIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 października 2020 r. 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń radnych, w związku z czym: 

1. Radna p. Bożena Maj złożyła wniosek o utworzenie komisji zajmującej się drogami powiatowymi 

oraz poprosiła o przygotowanie zestawienia wykonanych oraz planowanych remontów i inwestycji 

drogowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego obejmującego okres aktualnej kadencji Rady Powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, ze informacje o remontach i inwestycjach drogowych 

zamieszczane są co roku w Raporcie o stanie Powiatu Grudziądzkiego Dodał, że Zarząd Powiatu 

na bieżąco informuje radnych o planach i zamierzeniach, a przy podejmowaniu decyzji 

w przedmiotowych kwestiach wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Ponadto zapewnił, 

że w najbliższym możliwym czasie zorganizowane zostanie spotkanie z radnymi, na którym Zarząd 

Powiatu przedstawi informacje, o które wnioskuje Radna p. Bożena Maj. 
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2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn poprosił o informacje na temat stanu 

epidemiologicznego oraz sytuacji szpitali w Powiecie Grudziądzkim.  

Starosta p. Adam Olejnik odarł, że Powiat Grudziądzki znajduje się w strefie żółtej i podlega 

obostrzeniom nakazanym przez Prezesa Rady Ministrów. Poinformował, że szpital w Łasinie 

przez pewien okres czasu był zamknięty z powodu wykrycia u jednego z pracowników obecności 

wirusa wywołującego chorobę COVID-19, ale obecnie przywraca normalną działalność. Starosta 

p. Adam Olejnik dodał, że kilku pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie 

również otrzymało pozytywne wyniku testów na obecność koronawirusa. Ponadto przekazał, 

że aktualne informacje na temat liczby osób chorych zamieszczane są na profilu Starostwa 

Powiatowego w mediach społecznościowych. 

3. Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek wyraziła swoją aprobatę 

dla przeprowadzenia inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo – 

Ruda. Wyraziła również poparcie dla planów inwestycji i remontów drogowych opracowanych 

przez Zarządu Powiatu na rok 2021 i kolejne lata budżetowe. 

4. Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch zgłosił problem zalewania wodą podczas 

opadów nawierzchni drogi prowadzącej od drogi powiatowej Łasin – Gardeja do miejscowości Nogat.  

5. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji p. Mirosław Guzowski: 

1) zgłosił swoje zastrzeżenia dotyczące ilości przeprowadzanych inwestycji drogowych w Gminie 

Łasin. Stwierdził, że w jego opinii środki finansowe przeznaczane na remonty i przebudowy dróg 

powiatowych w Gminie Łasin są niewystarczające; 

2) zapytał o wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że postępowanie konkursowe nie zostało zakończone. Dodał, 

że Komisja do spraw naboru wyłoniła kandydatkę, ale wybór musi zostać formalnie zaakceptowany 

przez Zarząd Powiatu. 

6. Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa p. Grażyna 

Zielińska zapytała, kiedy Powiat Grudziądzki otrzyma dofinansowanie na budowę Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że wniosek o dofinansowanie inwestycji został oceniony pozytywnie 

przez Urząd Marszałkowski, ale na chwilę obecną nie otrzymano jeszcze decyzji o przyznaniu 

środków finansowych. 

7. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek złożyła życzenia kadrze pedagogicznej 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
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 Następnie, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu 

p. Marzena Dembek zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XIX Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego”. 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:40. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


