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Protokół Nr XXVII/2021 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 05 lipca 2021 r. 

XXVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 09:30 w Sali 

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

Obrady poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

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

p. Marzena Dembek otworzyła obrady wypowiadając słowa „otwieram obrady XXVII 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 XXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 05 lipca 

2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła porządek obrad 

XXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego i przystąpiła do głosowania, w wyniku którego Radni 

Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 05 lipca 2021 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała, że protokół z XXVI 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.  

Radny p. Mirosław Guzowski zwrócił uwagę, że w protokole z XXVI Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego nie została zawarta Jego wypowiedź wygłoszona pod koniec obrad. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek oznajmiła, że protokół zostanie przeanalizowany 

ponownie i uzupełniony o przedmiotową wypowiedź.  

Następnie przystąpiła do głosowania, w wyniku którego protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu został 

przyjęty przez 15 Radnych, zaś 2 było przeciw. 
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 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 XXVI a XXVII Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. 

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska zapytała o różnice między 

uchwałą nr 80/55/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka a uchwałą  

nr 82/64/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że uchwała nr 80/55/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

23 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C 

Mokre – Kłódka wynikała z uwzględnienia tego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Projekt zawarcia porozumienia został uzgodniony, ustalono termin podpisania niniejszego 

porozumienia, jednak firma poprosiła o przełożenie spotkania bez określenia kolejnego terminu.  

W związku z tym, że w projekcie porozumienia wpisano uzgodnioną wcześniej datę,  

zaszła konieczność zmiany niniejszego porozumienia. Dodał, że do przedmiotowej uchwały wkradł się 

również błąd pisarski i wpisano „23 sierpnia 2021 r.” zamiast „23 czerwca 2021 r.”. W związku  

z powyższym konieczne było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie zawarcia umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka,  

z uwzględnieniem powyższych aspektów.  

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

zapytała, jaki jest odzew mieszkańców dotyczący masowego punktu szczepień w Łasinie.  

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że na początku powstania masowego punktu szczepień  

w Łasinie było bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. Podczas dysponowania jednodawkową 

szczepionką Johnson & Johnson szczepiło się ok. 500 osób dziennie. W tej chwili zainteresowanie 

punktem szczepień znacznie spadło, gdzie dzienna liczba zaszczepionych osób jest mniejsza niż 100. 

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska zapytała, jaka była opinia 

Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego p. Józefa Ramlau na temat Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie, które odwiedził 1 lipca.  

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski p. Józef Ramlau 

wyraził pozytywne zdanie na temat Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie.  
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Dodał, że podczas spotkania poruszono również temat przekształcenia obiektu w Białochowie  

na potrzeby Ośrodka Wsparcia.  

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXVI a XXVII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

dotyczącego interpelacji i zapytań Radnych, w związku z czym: 

1. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn złożył interpelację skierowaną  

do władz Gminy Grudziądz oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, dotyczącą 

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1622C relacji Pieńki Królewskie – Chełmno z drogą gminną Ruda 

– Szynych. Wyjaśnił, że droga gminna w tym miejscu jest drogą podporządkowaną drodze 

powiatowej. Oznakowanie dróg jest prawidłowe, natomiast dochodzi w tym miejscu do licznych 

kolizji, czy też poważniejszego wypadku w ostatnim czasie, w związku z czym zawnioskował,  

aby na drodze gminnej postawić znak B-20 „STOP”. Dodał, że takie rozwiązanie być może poprawi 

bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu zwłaszcza, że jest ograniczona widoczność przy wyjeździe  

z drogi gminnej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn zwrócił się także  

do kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego z prośbą o rozważenie możliwości 

wprowadzenia ograniczenia prędkości na ww. skrzyżowaniu.  

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn złożył interpelację do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda.  

Oznajmił, że na jednym z mostów na Strudze Młyńskiej systematycznie zapada się jezdnia  

w pewnym punkcie. Naprawy tego miejsca nie przynoszą rezultatów na dłuższy okres,  

w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn zawnioskował  

o dokładny remont drogi w tymże miejscu, ponieważ zapadnięcie jezdni może doprowadzić  

do kolizji, a nawet poważnego wypadku. Poinformował także, że Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad co roku wykaszała pobocza ww. drogi, natomiast w tym roku został 

wykoszony tylko pas trawy przy jezdni, pozostawiając wysokie trawy i chwasty,  

które ograniczają widoczność. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek opuściła obrady Sesji,  

w związku z czym przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  

p. Mieczysławowi Kucharskiemu. 

3. Radny p. Tomasz Kaliszewski poparł interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  

p. Jerzego Wołoszyna odnośnie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1622C relacji Pieńki Królewskie – 

Chełmno z drogą gminną Ruda – Szynych.  
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Ponadto Radny p. Tomasz Kaliszewski skierował wypowiedź do Kierownika Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Rafała Zielińskiego odnośnie skrzyżowania w miejscowości Mełno. Poinformował, że na 

złożoną interpelację ws. poprawy bezpieczeństwa na ww. skrzyżowaniu otrzymał odpowiedź,  

że zostanie tam ograniczona prędkość do 30 km/h od strony Mełna ZZD. Jednak do dnia dzisiejszego 

nie postawiono znaku informującego o ograniczeniu prędkości. 

4. Radna p. Bożena Nadworna zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

p. Rafała Zielińskiego odnośnie interpelacji, którą złożyła ws. drogi w Gawłowicach, na którą nie 

otrzymała odpowiedzi. W związku z brakiem odpowiedzi zapytała, czy został zakupiony kamień  

z przeznaczeniem na ww. drogę.  

Kolejno Radna p. Bożena Nadworna poinformowała o suchych drzewach rosnących przy drodze 

powiatowej nr 1413C i nr 1402C w miejscowości Boguszewo. Zaznaczyła także, iż na tej drodze 

znajdują się liczne dziury, które wymagają naprawy, zwłaszcza na przejeździe kolejowym.  

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zwrócił 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 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 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 nie brała 

udziału Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek.  

 Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał, czy Radni 

zgłaszają pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok, po czym poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jerzego Wołoszyna o odczytanie projektu przedmiotowej 

uchwały. 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2021 rok. 

Do obrad Sesji ponownie dołączyła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek,  

która poprowadziła dalsze obrady.  

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 2021 rok. 
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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 2021 rok została przyjęta 

jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXVII/95/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

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

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

Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3. Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał 

projekt niniejszej uchwały.  

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły 

II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3. 

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

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

utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3 została przyjęta 

jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXVII/96/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3 stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

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

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

zasad udzielania podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą dotacji z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Następnie poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jerzego Wołoszyna o odczytanie 

projektu uchwały. 

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

Grudziądzkiego uchylającej uchwałę w sprawie zasad udzielania podmiotom leczniczym 

wykonującym działalność leczniczą dotacji z budżetu Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania  

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 
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Przy braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przystąpiła do 

głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylająca uchwałę w sprawie 

zasad udzielania podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą dotacji z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

została przyjęta jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXVII/97/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. uchylająca uchwałę 

w sprawie zasad udzielania podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą dotacji  

z budżetu Powiatu Grudziądzkiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczania stanowi załącznik numer 6 do protokołu. 

Następnie 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 remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. 

Przy braku pytań 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 dróg powiatowych nr 1407C  

i 1410C w Świeciu nad Osą. 

Wobec braku 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 sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą 

została jednogłośnie przyjęta przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXVII/98/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie 

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

stanowi załącznik numer 7 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu p. Jerzego Wołoszyna o odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu. 

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

Grudziądzkiego w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu. 

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

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

zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu została jednogłośnie przyjęta przez 

17 Radnych. 
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Uchwała nr XXVII/99/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie 

zwiększenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu stanowi załącznik numer 8 

do protokołu. 

Wykaz głosowań z XXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 05 lipca 2021 r. stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Starosta p. Adam Olejnik poinformował o możliwości złożenia wniosku w zakresie inwestycji 

drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Wyjaśnił, że Program ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez bezzwrotne dofinansowanie nawet 

do 95% inwestycji publicznych, realizowanych przez samorządy w całej Polsce. Dodał, że w tym roku 

zostaną przeprowadzone dwie tury naborów pilotażowych, aby zbadać potrzeby samorządów.  

W każdym naborze samorządy mają możliwość złożenia trzech wniosków, które są uwarunkowane 

progami kwotowymi, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia; jeden wniosek, którego 

wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł; jeden wniosek, którego wartość 

dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Pierwszy nabór trwa do 30 lipca br., natomiast 

realizację całego Programu, realizowanego przez kilka lat, zaplanowano na kwotę 100 mld zł.  

Starosta p. Adam Olejnik zwrócił uwagę na główne potrzeby powiatu grudziądzkiego w zakresie 

inwestycji drogowych, po czym podkreślił, że w tej chwili jest przygotowanych sześć dokumentacji na 

inwestycje, o których dofinansowanie można wnioskować w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład:  

a) Dąbrówka Królewska – Gruta – odcinek o długości 3641 m, kwota kosztorysowa 10 mln 100 tys. zł 

z 2017 r. w związku z czym konieczna jest aktualizacja kosztorysu, 

b) Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – odcinek o długości 5520 m, wartość kosztorysowa 10 mln zł 

(odcinek o długości 2470 m, Mędrzyce do rozwidlenia do miejscowości Widlice, jest także rozważany 

do wnioskowania w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, wartość kosztorysowa 4 mln 251 tys. zł), 

c) Białochowo – Szembruczek – odcinek 11 km 287 m, wartość kosztorysowa 21 mln 700 tys. zł, 

d) Grudziądz – Gać – odcinek o długości 2805 m, wartość kosztorysowa 5 mln 137 tys. zł, 

e) Zielnowo – Fijewo – odcinek o długości 1043 m, wartość kosztorysowa 1 mln 457 tys. zł, 

f) Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – odcinek o długości 6 km, wartość kosztorysowa 24 mln 

174 tys. zł. 

 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, iż dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy inwestycji, czyli budowy i przebudowy.  

Podkreślił, że należy także przeanalizować, które inwestycje spełniają wszystkie wymogi oraz 
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posiadają pełną dokumentację. Starosta p. Adam Olejnik przedstawił propozycję podziału wniosków 

na dwa nabory: 

a) pierwszy nabór: Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, Dąbrówka Królewska – Gruta,  

Łasin – Mędrzyce – Lisnowo z podziałem na dwie części, co pozwoliłoby na wnioskowanie w obu 

postępowaniach, 

b) drugi nabór: Białochowo – Szembruczek, Grudziądz – Gać, Łasin – Mędrzyce – Lisnowo- część 

druga. 

Dodał, że wniosek na przebudowę drogi Zielnowo – Fijewo zostanie złożony w ramach Funduszu 

Rozwoju Dróg, a ostatecznie inwestycja może być sfinansowana z własnych środków Powiatu. 

 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, aby nie zaliczać drobnych 

napraw na drodze Białochowo – Szembruczek, jako remontu i całą drogę uwzględnić do przebudowy. 

Starosta p. Adam Olejnik wyraził obawę co do krytyki mieszkańców w związku z niszczeniem 

niedawno wyremontowanego odcinka drogi na potrzeby przebudowy. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski stwierdził, iż mieszkańcy z pewnością nie będą mieli nic przeciwko 

takiemu stanu rzeczy zwłaszcza, że drobne naprawy były przeprowadzone w oczekiwaniu  

na całkowity remont przedmiotowej drogi.  

Radna p. Barbara Nadworna zaproponowała, aby przygotować dokumentację na drogę  

nr 1413C Boguszewo - Czeczewo oraz drogę nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo. 

Starosta p Adam Olejnik odpowiedział, że zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji na drogę  

nr 1413C i 1402C, która obejmuje remont przedmiotowej drogi. W związku z powyższym zostanie 

złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Dróg.   

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz przypomniał, że ws. sfinansowania remontu drogi  

nr 1413C i 1402C zostało zawarte porozumienie z Gminą Gruta. Dodał, że wniosek na tę drogę 

zostanie w tym roku złożony w ramach Funduszu Rozwoju Dróg.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski wyraził swoje zadowolenie z powodu 

możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. Zaproponował, aby wykonać także dokumentację na drogę nr 1379C. 

Starosta p Adam Olejnik zasugerował, że należałoby opracować dokumentacje na różne inwestycje 

drogowe z pewnym wyprzedzeniem. Wyjaśnił, że pozwoli to na korzystanie z ewentualnych 

możliwości na dofinansowanie w przyszłości. Nawiązał także do petycji w sprawie remontu dróg 

powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. Powiedział, że warto przeanalizować,  

czy wykonać remont tej drogi, czy też przebudowę, ponieważ oba warianty wiążą się  

z przygotowaniem należytej dokumentacji.   



9 
 

2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił propozycję wniosków  

w ramach Funduszu Rozwoju Dróg:  

-  Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – odcinek 3 km 13 m, wartość kosztorysowa 13 mln zł, 

- Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – odcinek 2470 m, wartość kosztorysowa 4 mln 252 tys. zł, 

- Białochowo – Szembruczek – odcinek 2955 m, 

- Dąbrówka Królewska - Gruta – odcinek 1385 m, wartość kosztorysowa 3 mln 492 tys. zł, 

- Boguszewo - Czeczewo – odcinek 2830 m, wartość na podstawie dokumentacji oszacowana na 

kwotę ok 2 mln zł. 

Dodał, że w przypadku zaktualizowania dokumentacji na drogę Zielnowo – Fijewo, również zostanie 

złożony wniosek o dofinansowanie tej drogi w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. 

Następnie Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński przedstawił propozycje wniosków 

dotyczących przejść dla pieszych i poprawy bezpieczeństwa w tych miejscach, a mianowicie: 

- Mały Rudnik – przy przedszkolu, 

- Wielkie Lniska – przy świetlicy wiejskiej, 

- Plemięta – przy Szkole Podstawowej, 

- Łasin – przy skrzyżowaniu w kierunku drogi prowadzącej do PSZOK, brane pod uwagę są 2 

przejścia w tym miejscu. 

Starosta p Adam Olejnik poprosił Radnych o wyrażenie opinii odnośnie przedstawionych powyżej 

propozycji.  

Radny p. Marek Czarnuch wyraził pozytywną opinię w kwestii propozycji przedstawionych przez 

Starostę p. Adama Olejnika oraz Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego. 

Podkreślił jednak, że Jego zdaniem Miasto i Gmina Łasin jest pomijana w porównaniu do inwestycji  

w pozostałych miejscowościach.  

Starosta p Adam Olejnik powiedział, że ze względu na krótki termin składania wniosków należy 

skorzystać z dokumentacji, które są już gotowe, stąd też taka propozycja składania wniosków.  

Dodał, że jeśli Program zostanie utrzymany z pewnością zostaną zaproponowane inwestycje w innych 

gminach, m.in. na drodze Łasin – Gardeja.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski zaznaczył, że może pojawić się problem z wykonawcami inwestycji, 

ponieważ jest obawa, że Program spowoduje wzrost cen i kosztów budowlanych. 

Starosta p Adam Olejnik powiedział, że owszem jest taka obawa, jednak samorządy będą składały 

wnioski nie tylko w zakresie inwestycji drogowych, ponieważ nie mają gotowych dokumentacji. 
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Radny p. Marek Czarnuch przekazał podziękowania w imieniu mieszkańców miejscowości 

Jakubkowo i Łasina, a także władz samorządowych, za wybudowanie drogi powiatowej  

w Jakubkowie. Dodał, że droga ta z pewnością ułatwi życie mieszkańcom. 

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p Zofia Laskowska także zwróciła uwagę na fakt, 

że w związku z licznymi inwestycjami może pojawić się wzrost cen na rynku. 

Radny p. Mirosław Guzowski przychylił się do wypowiedzi Radnego p. Marka Czarnuch odnośnie 

pozytywnej opinii w kwestii propozycji przedstawionych przez Starostę p. Adama Olejnika oraz 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego. Dodał, że problemem jest brak 

dokumentacji na inwestycje drogowe w Łasinie, co już wcześniej było sygnalizowane. 

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

Radni Powiatu Grudziądzkiego jednogłośnie przyjęli propozycję Starosty p. Adama Olejnika odnośnie 

składania wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXVII Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:00. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska  


