
 
 

Protokół Nr XVIII/2020 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 16 września 2020 r. 

XVIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1, o godzinie 11:00 hymnem państwowym. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego oraz zaproszonych gości: przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

p. Annę Podlawską, Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Beatę Kruszkę, Zastępcę Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego p. Ewę Kamińską, byłego Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Andrzeja 

Banasiaka, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzatę Roman, Burmistrza Miasta 

i Gminy Łasin p. Rafała Kobylskiego, Wójta Gminy Rogóźno p. Krzysztofa Polesiaka, Wójta Gminy 

Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza, a także Starostę p. Adama Olejnika, Wicestarostę p. Jana 

Kowarowskiego, Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę, Sekretarza Powiatu p. Dorotę Kaczerowską 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

 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 XVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 16 września 

2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista gości obecnych na XVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 16 września 

2020 roku stanowi załącznik nr 2 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. 

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 16 września 2020 r. stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

z XVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i Zarządu oraz opublikowany 

na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego i do chwili obecnej nie zostały zgłoszone żadne 
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uwagi ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania, w wyniku którego Radni Powiatu 

jednogłośnie przyjęli protokół z XVII Sesji Rady Powiatu. 

 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 Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

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

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

uchwał Rady Powiatu. 

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

do informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XVII a XVIII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego oraz sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu, w związku z czym: 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn podziękował Staroście, Zarządowi Powiatu, 

Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg za przygotowanie 

oraz wykonanie zadania odwodnienia jezdni na drodze powiatowej oraz budowy chodnika 

w miejscowości Sztynwag. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XVI a XVII Sesją Rady Powiatu 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 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 zgłosił pisemną interpelację dotyczącą poprawy stanu 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo z drogą 

wojewódzką nr 538 oraz drogą wojewódzką nr 533 w Mełnie. 

Interpelacja dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1402C 

Mełno – Boguszewo – Linowo z drogą wojewódzką nr 538 oraz drogą wojewódzką nr 533 w Mełnie, 

z dnia 14.09.2020 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

2. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił propozycje wniosków o dofinansowanie inwestycji 

drogowych w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodał, że wnioski będą 

rozpatrywane w trybie konkursowym, a składanie będzie następować w dwóch turach. W związku 

z powyższym Starosta p. Adam Olejnik zaproponował złożenie w pierwszej turze naboru do Funduszu 

Inwestycji Lokalnych wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: nr 1395C Biały 

Bór – Wałdowo – Ruda, nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta oraz nr 1388C Łasin – Mędrzyce – 

Lisnowo, natomiast w drugiej turze: dróg nr 1353C Białochowo – Szembruczek oraz nr 1369C 

Bukowiec – Stare Błonowo. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła radnych o głosowanie, w wyniku 

którego powyższa propozycja Starosty p. Adama Olejnika dotycząca złożenia wniosków 

o dofinansowanie inwestycji drogowych została zaakceptowana 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. 

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

dotyczącego przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

za I półrocze 2020 r.” Wskazała, że przedmiotowa informacja była szeroko omawiana na posiedzeniu 

wspólnym Komisji Rady Powiatu przed dzisiejszą Sesją oraz zapytała, czy Radni wnoszą pytania 

lub uwagi dotyczące „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

za I półrocze 2020 r.” 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2020 r.” została 

przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2020 r. stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 r.” 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że 

„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2020 – 2023 za I półrocze 2020 r.” została przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2020 – 2023 za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do dokumentu pn. „Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

ziemskiego za rok 2019 r.”, w związku z czym: 

1. Radna p. Zofia Laskowska poprosiła o informacje na temat chlorowania wody w wodociągach 

na terenie powiatu grudziądzkiego. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka wyjaśniła, że chlorowania wody dokonuje się 

w przypadku, gdy podejmowane są naprawy lub konserwacja wodociągów. Dodała, że stosuje się 
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nieszkodliwe dla konsumentów dawki chloru, a substancja ta ulega degradacji w ciągu 24 – 72 godzin 

i po tym czasie nie wykrywa się już jej w wodzie pitnej. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski:  

1) Zapytał o sytuację epidemiologiczną w Powiecie Grudziądzkim w związku z chorobą COVID-19. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka przekazała, że ogólna liczba zakażonych na terenie 

powiatu grodzkiego i ziemskiego wynosi 88 osób. Wskazała, że obecnie 22 osoby przechodzą chorobę 

COVID-19, z czego 6 jest hospitalizowanych, a 16 przebywa w izolacji. Dodała, że tylko jedna chora 

osoba jest mieszkańcem powiatu grudziądzkiego. 

2) Zapytał, czy Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grudziądzu będzie prowadziła 

dyżury telefoniczne poza godzinami otwarcia instytucji. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka wyjaśniła, że Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna uruchomił linię alarmową, dyżurującą 24 godziny na dobę. Dodała, że mieszkańcy 

mogą również korzystać z infolinii. 

3) Zapytał, czy Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Grudziądzu prowadzi 

szczepienia przeciw grypie. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka odparła, że szczepieniami zajmują się placówki 

i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że „Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ziemskiego za rok 2019 r.” została 

przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ziemskiego za rok 2019 r. stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik podziękował byłem Powiatowemu Inspektorowi 

Sanitarnemu p. Andrzejowi Banasiakowi za wieloletnią współpracę, w związku z jego przejściem 

na emeryturę. Podkreślił profesjonalną postawę inspektora oraz kulturę osobistą, jakimi wykazywał 

się podczas pełnienia obowiązków. Następnie Starosta p. Adam Olejnik wraz z Przewodniczącą Rady 

Powiatu p. Marzeną Dembek wręczyli byłem Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu p. Andrzejowi 

Banasiakowi wiązankę kwiatów oraz list okolicznościowy. 

Były Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Andrzej Banasiak podziękował za współpracę Radzie 

Powiatu, Staroście Grudziądzkiemu oraz wójtom i burmistrzom. Podkreślił, że w ciągu jego 23 lat 

pracy na stanowisku Inspektora, w Powiecie Grudziądzkim nie dochodziło do poważnych epidemii, 

nie wykrywano ognisk chorób zakaźnych ani też nie było problemów z dopalaczami. Dodał, 
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że dotychczas odnotowywano również niewielką zachorowalność na COVID-19. Ponadto życzył 

Staroście, Radzie Powiatu oraz wójtom i burmistrzom sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik podziękował za współpracę Zastępcy Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego p. Ewie Kamińskiej. Następnie pogratulował insp. p. Beacie Kruszce powołania 

na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Starosta p. Adam 

Olejnik życzył owocnej i bezpiecznej pracy, a wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu p. Marzeną 

Dembek wręczył Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu p. Beacie Kruszce okolicznościową 

wiązankę kwiatów. 

 Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

Dembek zapytała, czy radni zgłaszają pytania lub uwagi do „Rocznej informacji dotyczącej 

działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa 

sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2019 roku”, 

w związku z czym: 

Radny p. Tomasz Kaliszewski: 

1) Zapytał w jakim zakresie prowadzi się badania pobranych próbek pochodzenia zwierzęcego 

w ramach kontroli żywności. 

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii p. Anna Podlawska wyjaśniła, że przeprowadza 

się badania nad obecnością środków przeciwbakteryjnych, głównie antybiotyków. 

2) Zapytał w jakich zakładach Powiatowy Inspektorat Weterynarii przeprowadzał kontrole 

żywności w roku 2019. 

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii p. Anna Podlawska odparła, że kontrole 

przeprowadzane były w zakładach produkujących żywność na terenie powiatu grudziądzkiego. 

3) Zapytał, kto zajmuje się badaniem żywności w hipermarketach. 

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii p. Anna Podlawska odparła, że badaniem 

żywności w hipermarketach zajmuje się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 

4) Zapytał, czy Państwowy Inspektor Sanitarny ma kompetencje do przeprowadzania 

interwencyjnych kontroli w sieciach hipermarketów na ternie powiatu. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka wyjaśniła, że przedstawiciele Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej przeprowadzają planowe kontrole żywności, ale mogą też 

przeprowadzać inspekcje bieżące na skutek zgłoszeń mieszkańców, dotyczących nieprawidłowego 

stanu żywności w sklepach. 
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Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że „Roczna informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu 

oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego 

i ziemskiego Grudziądz w 2019 roku” została przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

Roczna informacja dotycząca działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu 

oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego 

i ziemskiego Grudziądz w 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi dotyczące „Informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 

za 2019 rok”, w związku z czym: 

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił rolę Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w zakresie 

przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego stanem epidemii. Zwrócił uwagę, że pracownicy 

urzędu pracy zajmują się m. in. dystrybucją pomocy finansowej dla pracodawców w ramach 

tzw. „tarcz antykryzysowych”. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzata Roman przekazała, że Powiatowy 

Urząd Pracy świadczy pomoc finansową dla przedsiębiorców oraz osoby samozatrudnione. Dodała, 

że na chwilę obecną urząd dysponuje dodatkowymi środkami na przedmiotową pomoc. Następnie 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzata Roman podziękowała Radzie Powiatu 

Grudziądzkiego za udzielone wsparcie finansowe. 

Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że „Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2019 rok” została przyjęta 

przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała przybyłego na posiedzenie Rady 

Powiatu Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński p. Krzysztofa Chodubskiego. 

 Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

Dembek zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi dotyczące Sprawozdań z działań 

podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez poszczególne Nadzory Wodne 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za rok 2019. 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez poszczególne 

Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za rok 2019 zostały przyjęte 

przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 
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Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu grudziądzkiego przez poszczególne 

Nadzory Wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za rok 2019 stanowią załącznik 

nr 10 do protokołu. 

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

Przerwa trwała od godz. 12:05 do godz. 12:15. 

Posiedzenie Rady Powiatu opuścili: przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii p. Anna 

Podlawska, Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka, Zastępca Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego p. Ewa Kamińska, były Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Andrzej Banasiak 

oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzata Roman. 

 Wznawiając obrady po przerwie 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. 

 Następnie, 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.  

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 brakiem uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

Dembek poprosiła Radnych o głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XVIII/35/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

 Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023.. 

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

do projektu 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 uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2020 – 2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVIII/36/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2020 – 2023 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn 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 wnoszą uwagi lub zapytania 

do projektu 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. 

W związku z brakiem uwag oraz wniosków formalnych 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 i placówkach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVIII/37/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 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 13 do protokołu. 

 Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

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

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

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XVIII/38/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą uwagi lub zapytania 

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

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2020 r. 

W związku z brakiem uwag 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 2020 r. została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVIII/39/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2020 r. stanowi załącznik nr 15 

do protokołu. 

 Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę 

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

Grudziądzkiego w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, 

przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawczej w Wydrznie, przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Białochowie oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie. 

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

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

w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, przekształcenia 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XVIII/40/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r w sprawie 

przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, przekształcenia Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie stanowi załącznik 

nr 16 do protokołu. 

 Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

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

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą uwagi lub zapytania 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

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 rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVIII/41/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 Kolejno 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 remontu drogi powiatowej nr 1377C Święte 

– Kozłowo – Krzywka. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu 

drogi powiatowej nr 1377C Święte – Kozłowo – Krzywka. 

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

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

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1377C Święte – Kozłowo – 

Krzywka została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XVIII/42/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1377C Święte – Kozłowo – Krzywka 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wykaz głosowań XVIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń radnych, w związku z czym: 

1. Radny p. Tomasz Kaliszewski zawnioskował o wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej 

o długości ok. 350 m. w ciągu drogi krajowej nr 16, na pograniczu Gminy Rogóźno i Gminy 

Grudziądz w miejscowości Kłódka. Wyjaśnił, że wyżej wskazany odcinek drogi krajowej stanowi 

niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych i rowerzystów, w szczególności w okresie zimowym. 

Zaproponował, by budowę chodnika wykonać przy współpracy z Gminą Rogóźno. 

Wójt Gminy Rogóźno p. Krzysztof Polesiak przekazał, że mieszkańcy Sołectwa Kłódka złożyli 

wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę ścieżki pieszo – rowerowej 

wzdłuż drogi krajowej nr 16. Równocześnie zaprosił Radnych Powiatu do współpracy i podejmowania 

wspólnych działań na rzecz mieszkańców powiatu grudziądzkiego. 

2. Radny p. Marcin Dziadzio wystosował prośbę o naprawę pobocza na odcinku drogi powiatowej 

prowadzącej od miejscowości Wiewiórki do skrzyżowania w Białym Borze.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański odparł, że pracownicy Powiatowego 

Zarządu Dróg przeprowadzą oględziny wyżej wskazanego miejsca oraz dokonają niezbędnych 

napraw. 

3. Radna p. Zofia Laskowska zgłosiła wniosek o poprawę bezpieczeństwa, poprzez wyraźniejsze 

oznaczenie skrzyżowania na zakręcie drogi nr 1361C Rogóźno – Szembruk, w miejscowości 

Szembruczek.  
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4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zgłosił zły stan techniczny poboczy 

przy drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Słupski Młyn. Zapytał, jakie działania mogą podjąć 

Radni Powiatu w celu rozwiązania powyższego problemu.  

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

się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie o naprawę poboczy wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 538 w miejscowości Słupski Młyn 

5. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że: 

1) dnia 17 września odbędzie się uroczystość pod pomnikiem Sybiraków w Radzyniu 

Chełmińskim; 

2) również dnia 17 września, od godz. 17:00 w Sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu odbywać się będzie promocja książki pt. „Mennonici, Sosnówka - Schonsee 

i okolice” w obecności autora, Pana Wiesława Hawełko -Wizo. 

3) dnia 26 września odbędzie się rajd rowerowy na trasie Radzyń Chełmiński – Zielnowo – 

Radzyń Chełmiński, dla Radnych Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, połączony ze zwiedzaniem zamku w Radzyniu Chełmińskim. 

6. Radna p. Zofia Laskowska pogratulowała wydania broszurki promującej Powiat pt. „Powiat 

Grudziądzki top 10”. 

7. Radny p. Tomasz Kaliszewski poprosił o informacje na temat realizacji budowy kładki 

w miejscowości Mełno ZZD, w ciągu drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo. 

W jego opinii przedmiotowa inwestycja jest zbyt kosztowna oraz niepotrzebna. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że wraz z Członkiem Zarządu p. Aleksandrem Zadykowiczem 

dokonał oględzin miejsca, w którym planowane jest wybudowanie kładki. Stwierdził, że jego zdaniem 

wybudowanie kładki na cieku wodnym w Mełnie jest zasadne, by poprawić stan bezpieczeństwa 

na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo, Dodał, 

że koszty inwestycji zostały zredukowane, gdyż gotowa kładka zostanie przeniesiona z innego 

miejsca. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański dodał, że koszty budowy kładki są 

wysokie, ponieważ konieczne jest zastosowanie odpowiednich przepisów dotyczących budowli tego 

typu. Wskazał, że jego zdaniem niemożliwe jest wybudowanie zwykłego przepustu z powodu 

problemów z przepływem wody w przypadku znacznych opadów i podniesienia poziomu wody 

na cieku wodnym w Mełnie. 

8. Radny p. Marek Czarnuch wystosował prośbę o przeprowadzenie remontu drogi Łasin – 

Gordanowo. 
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Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Janusz Różański wyjaśnił, że ubytki w nawierzchni 

powyższej drogi została naprawione, a Powiat Grudziądzki nie dysponuje na chwilę obecną środkami 

finansowymi na przeprowadzenie gruntownego remontu. 

9. Wójt Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz stwierdził, że w jego opinii współpraca między 

władzami samorządowymi a Zarządem Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad jest niezadowalająca. Dodał, że władze powiatu oraz gmin mają niewielki wpływ 

na decyzje podejmowane przez zarządców dróg wyższej kategorii w sprawie poprawy stanu dróg 

wojewódzkich i krajowych oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wójt Gminy Grudziądz 

p. Andrzej Rodziewicz podkreślił też, że wiele wniosków i petycji w powyższym zakresie 

skierowanych do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

pozostaje bez rozpatrzenia. 

10. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński p. Krzysztof Chodubski zwrócił uwagę, 

że w poprzednich kadencjach Rady i Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zakres inwestycji na drogach 

powiatowych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński był niewystarczający dla potrzeb mieszkańców. 

Jednocześnie wskazał, że w obecnej kadencji wspomniana wyżej sytuacja uległa niewielkiemu 

polepszeniu oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę z władzami Powiatu Grudziądzkiego 

w zakresie remontów dróg powiatowych w Gminie Radzyń Chełmiński. 

11. Radny p. Mirosław Guzowski zaapelował o równy i proporcjonalny do długości sieci drogowej 

rozdział środków na inwestycje i remonty drogowe dla każdej gminy na obszarze Powiatu 

Grudziądzkiego. Stwierdził, że w jego opinii niektóre gminy są niedoinwestowane w powyższym 

zakresie. 

 Następnie, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu 

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:20. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


