
 
 

Protokół Nr XVII/2020 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 19 czerwca 2020 r. 

XVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła się, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 

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 i 875), w trybie zdalnym, 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, poprzez system informatyczny 

posiedzenia.pl (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

prowadziła sesję z Sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, 

przy ul. Małomłyńskiej 1. 

XVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 10:30. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, a także Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę oraz kierowników wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

 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. 

Lista radnych obecnych na XVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 19 czerwca 

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 15 radnych, 

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

Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia 

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

p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska głosowało za przyjęciem porządku obrad. 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 19 czerwca 2020 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

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

z XVI 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 

uwagi ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu 
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bez jego odczytywania, w wyniku którego 15 radnych, tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, 

p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof 

Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, 

p. Adam Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska głosowało 

za przyjęciem protokołu. 

 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 XVI a XVII Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. Uzupełniając przedmiotową informację dodał, że dnia 19 czerwca Urząd 

Wojewódzki przyjął wniosek Powiatu Grudziądzkiego o objęcie dopłatą kosztów utrzymania linii 

komunikacyjnej Świecie nad Osą – Łasin, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Do przedstawionej powyżej informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między 

XVI a XVII Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz sprawozdania z wykonania uchwał Rady 

Powiatu, radni nie zgłosili pytań ani uwag. 

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

Radny p. Tomasz Kaliszewski zgłosił swoje zastrzeżenia dotyczące kosztów przebudowy Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, wynoszących ok. 900 tys. zł. Stwierdził, że jego zdaniem 

koszty przedmiotowej inwestycji są zbyt wysokie, w porównaniu do budowy nowego budynku 

placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie, która wyniesie ok. 1,3 mln zł. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że wysokie koszty przebudowy Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Wydrznie są spowodowane znacznym zakresem prac remontowo – budowlanych. 

Wyjaśnił, że niezbędne jest wyodrębnienie dwóch oddzielnych mieszkań z zapleczem, 

m. in. z osobnymi kuchniami. Dodał, że na budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie 

Powiat Grudziądzki wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Starosta 

p. Adam Olejnik podkreślił, że istnieje konieczność organizacji trzech placówek opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie powiatu grudziądzkiego do początku roku 2021, co generuje znaczne 

koszty. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał, czy koszty przebudowy 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie, w wys. ok. 900 tys. zł. obejmują również 

wyodrębnienie mieszkań chronionych. 
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Starosta p. Adam Olejnik odparł, że fundusze na mieszkania chronione pochodzą ze środków 

własnych Powiatu Grudziądzkiego i są zabezpieczone w budżecie na 2020 r. 

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

dotyczącego Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. Stwierdziła, że sprawozdanie było szeroko omawiane 

na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Powiatu przed dzisiejszą Sesją oraz zapytała, czy Radni 

wnoszą pytania lub uwagi do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grudziądzu za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła radnych 

o głosowanie, w wyniku którego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Grudziądzu za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 zostało jednogłośnie przyjęte 

przez 15 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, 

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

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za okres 

od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, 

czy radni zgłaszają pytania lub uwagi do Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2019 r. 

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła radnych 

o głosowanie, w wyniku którego Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2019 r. zostało jednogłośnie przyjęte przez 15 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, 

p. Barbarę Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, 

p. Krzysztofa Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Grzegorza Masiotę, 

p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza 

oraz p. Grażynę Zielińską. 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w powiecie grudziądzkim. 
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Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przystąpiła 

do głosowania, w wyniku którego Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w powiecie 

grudziądzkim została jednogłośnie przyjęta przez 15 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę 

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

Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, 

p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra 

Zadykowicza oraz p. Grażynę Zielińską. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w powiecie grudziądzkim stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

 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. Mieczysław Kucharski 

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

oraz załączników podejmowanych uchwał. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych tj.: p. Marek 

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

p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia Laskowska, 

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: 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zgłosił swoje zastrzeżenia co do zasadności oraz kosztów inwestycji 

pn. „Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi 

powiatowej 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo”. W jego opinii koszty dokumentacji są 

zbyt wysokie, a przeprowadzenie inwestycji niepotrzebne. Jego zdaniem na cieku wodnym w Mełnie 

w ciągu drogi powiatowej 1402C powinien zostać wybudowany przepust oraz chodnik dla pieszych. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zaapelował do Zarządu Powiatu o zweryfikowanie celowości 

wykonania przedmiotowej inwestycji. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch zwrócił uwagę, że jego zdaniem kolejny 

projekt uchwały zmieniającej budżet nie wprowadza równego podziału środków finansowych 

na inwestycje przeprowadzane na terenie każdej gminy powiatu grudziądzkiego. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 
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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 12 Radnych, tj.: p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, 

p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena 

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

Zielińska. Przeciw było dwóch radnych, tj.: p. Marek Czarnuch oraz p. Tomasz Kaliszewski, 

zaś Radny p. Mirosław Guzowski 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 budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok została przyjęta 

większością głosów. 

Uchwała nr XVII/31/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 r. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grucie w 2019 r. 

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

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

oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 r. została jednogłośnie przyjęta 

przez 15 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, 

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

Uchwała Nr XVII/32/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 r. stanowi załącznik nr 8 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 oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2019 r. 



6 
 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Łasinie w 2019 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 

w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2019 r. została jednogłośnie 

przyjęta przez 15 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, 

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

Uchwała Nr XVII/33/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2019 r. stanowi załącznik nr 9 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 przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska 

dla powiatu grudziądzkiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania 

Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 

2021 – 2025”. 

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 przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego 

na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025” została jednogłośnie przyjęta 

przez 15 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, 

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

Uchwała nr XVII/34/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 

2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Wykaz głosowań XVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń radnych, w związku z czym: 
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I. Radna p. Zofia Laskowska zasugerowała, by Radni Powiatu organizowali spotkania dotyczące 

kwestii ochrony środowiska oraz mieli możliwość zgłaszania własnych uwag do takich dokumentów, 

jak omawiany na dzisiejszej Sesji „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu 

grudziądzkiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek wskazała, że przedmiotowe kwestie mogą być 

omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu. 

II. Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

ma możliwość monitorowania sytuacji dzieci, które zostały adoptowane z placówek opiekuńczo – 

wychowawczych z terenu powiatu grudziądzkiego poza granice kraju. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda wyjaśniła, że Powiat zajmuje 

się jedynie organizowaniem i zapewnieniem pieczy zastępczej, a kwestiami przysposobienia dzieci 

zajmują się ośrodki adopcyjne. Dodała, że nadzór nad procesem adopcyjnym sprawuje Urząd 

Wojewódzki oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Powiat Grudziądzki nie ma 

możliwości śledzenia losów dzieci przysposobionych do innych krajów. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek dodała, że według posiadanych przez nią 

informacji, część dzieci adoptowanych za granicę utrzymuje kontakty z placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi z powiatu grudziądzkiego. 

III. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji p. Mirosław Guzowski zaapelował 

do Starosty oraz Zarządu Powiatu o równomierny podział środków finansowych przeznaczonych 

na remonty i inwestycje drogowe na terenie każdej gminy powiatu grudziądzkiego. Stwierdził, że 

jego zdaniem przedmiotowe zadania w Gminie Łasin przeprowadzane są w stopniu 

niewystarczającym do potrzeb oraz ilości mieszkańców i długości dróg. Zasugerował, by w budżecie 

Powiatu Grudziądzkiego na rok 2020 umieścić przeprowadzenie drogowych zadań inwestycyjnych 

na terenie Gminy Łasin lub zwiększyć zakres remontów dróg metodami nakładek asfaltowych 

oraz powierzchniowego utrwalania. 

IV. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn wyraził swoją aprobatę dla planów 

opracowania w roku 2021 dokumentacji na wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek. 

V. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski przekazał podziękowania 

od Sołtysa p. Jacka Nowackiego oraz Rady Sołeckiej miejscowości Gać za realizację II etapu 

przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać. Podziękowania skierował do Starosty, 

Zarządu oraz Rady Powiatu, kierownika i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, 

a także Wójta Gminy Grudziądz i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.  

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

Zielińska:  
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1. Zapytała o termin realizacji remontu Sali konferencyjnej nr 1 w budynku Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące remontu Sali 

konferencyjnej nr 1, do Starostwa Powiatowego wpłynęła jedna oferta, na kwotę ok. 90 tys. zł. Dodał, 

że w związku z powyższym planowane jest przeprowadzenie ponownej procedury ofertowej. 

Wskazał, że w jego opinii wyłonienie wykonawcy oraz realizacja remontu powinna zakończyć się 

do września 2020 r. 

2. Zgłosiła zły stan techniczny drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo – Szumiłowo – Fijewo, 

na odcinku ok. 400 m. 

3. Zgłosiła konieczność wycięcia krzewów przy drodze powiatowej nr 1415C Zakrzewo – 

Szumiłowo – Fijewo, na odcinku Szumiłowo – Fijewo, przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką. 

Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych wyjaśnił, że PZD na bieżąco dokonuje 

wykaszania poboczy przy drogach powiatowych, szczególnie w miejscach niebezpiecznych. Wskazał, 

że dbanie o bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich z drogami niższej kategorii należy 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich, jednakże Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu zajmie się 

we własnym zakresie wycinką krzewów w przedmiotowym miejscu.  

4. Zapytała o termin przeprowadzenia wycinki suchych drzew przy drogach powiatowych. 

Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych odparł, że przetarg na wykonanie wycinki 

suchych drzew przy drogach powiatowych zostanie przeprowadzony w trzecim lub czwartym kwartale 

2020 roku. 

5. Zgłosiła problem niedostatecznego oczyszczania ze śmieci poboczy oraz rowów melioracyjnych 

przy drogach powiatowych. 

Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych wyjaśnił, że w lutym i marcu 2020 roku 

Powiatowy Zarząd Dróg dokonywał oczyszczania poboczy i rowów melioracyjnych ze śmieci wzdłuż 

ok. 65% dróg powiatowych. Dodał, że w późniejszym okresie zakres przedmiotowych robót został 

ograniczony w związku ze wzrostem prac przy inwestycjach i remontach drogowych. 

VII. Radna p. Zofia Laskowska wyraziła swoją aprobatę dla działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grucie, podkreślając zaangażowanie i aktywność ich organizatorów i uczestników. 

VIII. Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch: 

1.  Zasugerował przyspieszenie przeprowadzenia wycinki suchych drzew przy drogach 

powiatowych. 

2. Zgłosił konieczność wykoszenia poboczy wzdłuż drogi Szonowo – Jakubkowo.  

3. Zgłosił konieczność naprawy nawierzchni oraz usunięcia śmieci z poboczy i rowów 

melioracyjnych przy drodze Łasin – Gordanowo. 
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IX. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zgłosiła ubytki w nawierzchni drogi 

powiatowej nr 1356C Dusocin – Skurgwy. 

X. Radny p. Tomasz Kaliszewski przedstawił odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad dotyczącą jego interpelacji w sprawie poprawienia stanu bezpieczeństwa na zakręcie drogi 

krajowej nr 16 w Kłódce. Przekazał, że w przedmiotowym miejscu planowane jest wprowadzenie 

ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zwiększenie ilości tablic prowadzących. 

XI. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zaapelował do Powiatowego 

Zarządu Dróg o zabezpieczenie materiałów do naprawy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – 

Marusza. Wskazał, że przedmiotowa droga w roku 2019 uległa licznym uszkodzeniom w okresie 

intensywnych opadów i podobna sytuacja może zdarzyć się również w roku bieżącym. 

Pracownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych odparł, że Powiatowy Zarząd Dróg posiada 

materiały do bieżących napraw dróg i niezwłocznie interweniuje w przypadku uszkodzeń nawierzchni 

na skutek warunków pogodowych.  

XII. Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek poprosiła o informacje na temat 

planów inwestycji drogowych na rok 2021 oraz 2022. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że najważniejszą kwestią jest złożenie wniosków o dofinasowanie 

inwestycji drogowych na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dodał, że Zarząd 

Powiatu planuje w sierpniu 2020 r. złożyć 4 wnioski o dofinasowanie: 

1) inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo o długości 

ok. 2500 m., koszt: 4 638 924,00 zł, 

2) inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek o długości 

ok. 3500 m., całkowity koszt to 5 619 000,00 zł,  

3) remontu drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno 

o długości ok. 1000 m., na kwotę 1 100 000,00 zł,  

4) remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo o długość ok. 1000 m., 

na kwotę 1 100 000,00 zł,  

Ponadto Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że w roku 2021 planowane jest rozpoczęcie przebudowy 

drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda oraz wykonanie dokumentacji 

na następujące zadania: 

1) Droga powiatowa nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski o długości 2244 m., 

2) Droga powiatowa nr 1374C Strzelce – Jankowice o długości 5139 m., 

3) Droga powiatowa nr 1384C Pokrzywno – Słup o długości 8900 m., 

4) Droga powiatowa nr 1413C Boguszewo – Czeczewo o długości 2856 m., 

5) Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek, 

o długości 6371 m. 



10 
 

XIII. Radny p. Tomasz Kaliszewski zasugerował Staroście p. Adamowi Olejnikowi przeprowadzenie 

audytu drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że Powiat Grudziądzki planuje przeprowadzenie przebudowy 

przedmiotowej drogi z partycypacją Gminy Rogóźno w kosztach inwestycji. 

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

p. Marzena Dembek życzyła Radnym Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu zdrowych i udanych wakacji, po czym zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa 

„zamykam obrady XVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego”. 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:50. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


