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Protokół Nr XXIX/2021 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 20 października 2021 r. 

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

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

poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu Grudziądzkiego 

oraz zaproszonych gości: Prezydenta Grudziądza p. Macieja Glamowskiego, specjalistę ds. transportu 

publicznego p. Marcina Gromadzkiego, Dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej p. Annę Majchrzak 

– Poniewierkę, kierowników jednostek Powiatu 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 XXIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 

20 października 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Starosta p. Adam Olejnik zawnioskował o zmianę porządku 

obrad poprzez dodanie punktu nr 6, dotyczącego omówienia zasad organizacji powiatowego 

publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Grudziądzki.  

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

Powiatu jednogłośnie głosowali za proponowaną zmianą porządku obrad.  

W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła zmieniony 

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

przyjęli porządek obrad.  

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 20 października 2021 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

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

z XXVIII 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 
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ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania, w wyniku którego protokół z XXVIII Sesji 

Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty przez 17 Radnych. 

 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 XXVIII a XXIX Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. Dodał, że wraz z Wicestarostą p. Marcinem Dziadzio uczestniczył w odbiorze 

technicznym drogi w Lisich Kątach, wybudowanej przez Odlewnię Żeliwa. Ponadto przekazał, 

że obecnie trwają prace formalne nad przekazaniem przedmiotowej drogi Powiatowi Grudziądzkiemu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała przybyłą na posiedzenie przedstawicielkę 

Gminy Grudziądz p. Teresę Kleczewską. 

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

do informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXVIII a XXIX Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

1. Radna p. Zofia Laskowska poprosiła o informacje na temat uchwały Nr 91/80/2021 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa Placówki opiekuńczo – 

wychowawczej w Łasinie”. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że pierwszy przetarg na zadanie pn. „Budowa Placówki 

opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie” zakończył się wyłonieniem wykonawcy, jednakże 

postępowanie przetargowe zawierało błędy formalne. Wyjaśnił, że oferent zastosował niepoprawną 

stawkę podatku VAT, w wyniku czego zaszła konieczność unieważnienia postępowania. Ponadto 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że na kolejny przetarg wpłynęły oferty o wiele wyższe 

niż zakładano, w związku z czym przedmiotowe postępowanie zostanie również unieważnione. Dodał, 

że Zarząd Powiatu planuje ogłoszenie trzeciego przetargu na zadanie pn. „Budowa Placówki opiekuńczo 

– wychowawczej w Łasinie”. 

2. Radna p. Zofia Laskowska zapytała o szczegóły umowy podpisanej dnia 13 września z firmą 

UNITRAK, na wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładek asfaltowych. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, by na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił Kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński, w punkcie obrad dotyczącym zapytań i interpelacji 

radnych, na co Radna p. Zofia Laskowska wyraziła zgodę. 
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Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXVIII a XXIX Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

dotyczącego omówienia zasad organizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego przez 

Powiat Grudziądzki i poprosiła o zabranie głosu Starostę p. Adama Olejnika. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że Powiat Grudziądzki powinien zająć się organizacją 

powiatowego transportu publicznego. Wskazał, że samorządowy transport publiczny funkcjonuje 

na terenie Gminy Grudziądz, z czego część połączeń realizowana jest na terenie Miasta Grudziądza 

i Gminy Radzyń Chełmiński oraz na terenie Gminy Rogóźno. Dodał, że by w pełni korzystać z dopłat 

do przewozów w ramach publicznego transportu, Gmina Grudziądz musi podpisać stosowne 

porozumienie z Miastem Grudziądz. Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że powyższa sytuacja stwarza 

okoliczności do tego, by skonsolidować organizację transportu publicznego na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego oraz Miasta Grudziądza, a także by zwiększyć liczbę linii komunikacyjnych 

funkcjonujących na przedmiotowym obszarze. Następnie poprosił Radnych oraz zaproszonych gości 

o wyrażenie opinii na temat organizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego. 

Radna p. Zofia Laskowska wyraziła swoje poparcie dla zorganizowania na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego publicznego transportu zbiorowego.  

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski podziękował Staroście Grudziądzkiemu 

oraz Przewodniczącej Rady Powiatu za zaproszenie na Sesję Rady. Następnie podkreślił, że Miasto 

Grudziądz jest otwarte na współpracę z Powiatem Grudziądzkim oraz samorządami gmin z terenu 

powiatu w kwestii organizacji publicznego transportu zbiorowego. Stwierdził, że powyższe rozwiązanie 

usprawniłoby komunikację pomiędzy Miastem Grudziądzem a Gminą Grudziądz oraz pozostałymi 

gminami, a także pozwoliłoby na uzyskanie większych dopłat. Wskazał, że możliwe jest 

funkcjonowanie powiatowego publicznego transportu od 1 stycznia 2022 r. Dodał, że zarekomenduje 

omawiane rozwiązania Radzie Miejskiej Grudziądza. Równocześnie zaproponował Powiatowi 

Grudziądzkiemu wsparcie merytoryczne oraz osobowe z Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zakładu 

Komunikacji.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy do organizacji powiatowego publicznego transportu 

zbiorowego zostanie zaangażowany Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu. 

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski odparł, że w obecnym stanie prawnym zaangażowanie 

Miejskiego Zakładu Komunikacji  od dnia 1 stycznia 2022 r jest niemożliwe do zrealizowania. Wyjaśnił, 

że MZK jest podmiotem wewnętrznym i nie może realizować zadań wykraczających poza obręb miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poparł zamiar organizacji powiatowego 

publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Grudziądzki. Następnie wyraził swoje obawy 



4 
 

co do wyboru przewoźnika, który będzie realizował przedmiotowe zadanie i stwierdził, że obsługą linii 

komunikacyjnych powinna zajmować się firma z polskim kapitałem. 

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski wskazał, że w przypadku Grudziądza jedynym 

przewoźnikiem jest MZK, czyli miejska spółka komunalna, której wyboru dokonano na zasadzie 

powierzenia. Dodał, że wyboru przewoźnika obsługującego powiatowy transport zbiorowy 

najprawdopodobniej dokona się w wyniku przetargu, w związku z czym nie można będzie wykluczyć 

z postępowania żadnego oferenta ze względu na pochodzenie kapitału firmy. 

Pan Marcin Gromadzki przedstawił koncepcję organizacji powiatowego publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Wskazał, że finansowanie przedsięwzięcia będzie 

spoczywało na każdej jednostce przystępującej do porozumienia, ale dla każdego samorządu będą 

to koszty niższe niż gdyby organizowały komunikację samodzielnie. Dodał, że ogłoszenie przetargu 

na przewozy publiczne może nastąpić dopiero rok po ogłoszeniu intencji w sprawie utworzenia 

transportu publicznego, a do tego czasu można zakontraktować operatora w formie umowy 

przeciwzakłóceniowej. Wskazał ponadto, że istnieją rozwiązania prawne, które umożliwiają wybór 

przewoźnika obsługującego transport publiczny w sposób bezpośredni, bez stosowania zapisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co daje sposobność do zakontraktowania np. firmy lokalnej. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski stwierdził, że jego zdaniem najlepszym 

rozwiązaniem byłoby powierzenie obsługi powiatowych linii komunikacyjnych MZK w Grudziądzu. 

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski wyjaśnił, że według jego wiedzy powyższe rozwiązanie 

nie jest prawnie możliwe, ale rozważane są opcje utworzenia innej spółki komunalnej, która może być 

operatorem powiatowego publicznego transportu zbiorowego. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poprosił i informacje na temat autobusów 

przegubowych, które mają być wprowadzone do obsługi linii komunikacyjnych w Grudziądzu. 

Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski przekazał, że MZK dokonało zakupu 6 autobusów 

przegubowych, które będą funkcjonować na liniach, którymi porusza się najwięcej pasażerów. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn stwierdził, że w jego opinii Powiat Grudziądzki 

powinien przystąpić do organizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu 

z Miastem Grudziądzem oraz gminami z terenu powiatu. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zaapelował, by przy wyborze operatora obsługującego transport 

publiczny zastosować rozwiązania, które pozwoliłyby na zakontraktowanie lokalnych firm 

przewozowych. Dodał, że jego zdaniem firmy z obcym kapitałem osłabiają lokalną gospodarkę. 
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Prezydent Grudziądza p. Maciej Glamowski wskazał, że firmy przewozowe z obcym kapitałem już 

funkcjonują na rynku regionalnym. Dodał jednocześnie, że obecnym priorytetem jest poprawa 

efektywności istniejących linii komunikacyjnych, a wybór konkretnego operatora powinien być 

dyskutowany w dalszej kolejności.  

Starosta p. Adam Olejnik poparł powyższą wypowiedź Prezydenta Grudziądza p. Macieja 

Glamowskiego. Stwierdził, że pierwszoplanowym zadaniem jest usprawnienie i zweryfikowanie 

systemu komunikacji, biorąc pod uwagę również koszty całego przedsięwzięcia, a dopiero 

w późniejszym okresie będzie można zająć się rozwojem lokalnych firm przewozowych.  

Radny p. Mirosław Guzowski poparł plany rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Stwierdził, 

że jego zdaniem nie można wykluczać udziału firm z obcym kapitałem, ale należy wykorzystać 

rozwiązania, które wspierałyby lokalnych przewoźników. 

Pan Marcin Gromadzki podkreślił, że przy wyborze operatora na pierwszy rok zastosuje się umowę 

przeciwzakłóceniową, którą można przedłużyć na rok kolejny, co pozwoli na wybór operatora 

bez zastosowania przepisów przetargowych. Wskazał, że takie rozwiązanie pozwoli lokalnym 

przewoźnikom na dostosowanie się do warunków udziału w przetargu lub powołanie spółki komunalnej 

mogącej obsługiwać powiatowe linie komunikacyjne. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że Powiat Grudziądzki powinien 

przystąpić do organizacji publicznego transportu zbiorowego, by spełnić oczekiwania mieszkańców 

powiatu i usprawnić i rozwijać istniejący system komunikacji pomiędzy poszczególnymi gminami 

a Miastem Grudziądzem. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy system powiatowego publicznego transportu zbiorowego 

obejmie również dojazdy dzieci i młodzieży do szkół. 

Pan Marcin Gromadzki wyjaśnił, że Powiat może organizować przewozy międzygminne, a komunikacją 

wewnątrz gmin mogą zajmować się jedynie władze tych gmin lub związek powiatowo – gminny.  

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła radnych 

o głosowanie w sprawie organizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego. Za wyrażeniem 

zgody dla Zarządu Powiatu na podjęcie działań w celu organizacji powiatowego publicznego transportu 

zbiorowego przez Powiat Grudziądzki głosowało jednogłośnie 17 Radnych. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował Radnym za wyrażone poparcie w przedmiotowej kwestii. 

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

Przerwa trwała od godz. 11:10 do godz. 11:25. W jej trakcie obrady opuścili Prezydent Grudziądza 

p. Maciej Glamowski, specjalista ds. transportu publicznego p. Marcin Gromadzki, Dyrektor Wydziału 
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Komunikacji Miejskiej p. Anna Majchrzak – Poniewierka oraz przedstawicielka Gminy Grudziądz 

p. Teresa Kleczewska. 

 Wznawiając obrady po przerwie, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła 

do punktu obrad dotyczącego interpelacji oraz zapytań radnych, w związku z czym: 

1. Radny p. Marcin Guzowski zapytał Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zielińskiego 

o stan napraw nawierzchni odcinków dróg powiatowych, zgłoszonych do remontu na spotkaniu w dniu 

10 sierpnia. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że naprawa drogi w miejscowości 

Święte nastąpi podczas realizacji zadania remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej, 

a remont drogi w miejscowości Nogat został na chwilę obecną wykonany częściowo i planowana jest 

jego kontynuacja. 

2. Radna p. Bożena Maj zapytała o stan realizacji remontu dróg powiatowych metodą nakładki 

asfaltowej na terenie Gminy Świecie nad Osą. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że PZD ma podpisane umowy 

na przedmiotowe remonty z dwoma wykonawcami: 

1) Firma UNITRAK wykona remonty odcinków następujących dróg: Zakurzewo – Mokre, Zarośle – 

Gubiny, Kłódka – Rogóźno, Orle – Gruta, Marusza – Skarszewy – Turznice, Mełno – Boguszewo – 

Linowo, Łasin – Szynwałd, Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa, 

Okonin – Dębieniec, Zakrzewo – Szumiłowo – Fijewo. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 

p. Rafał Zieliński dodał, że wykonawca przystąpił już do prac przygotowawczych, a termin 

zakończenia zadania wyznaczono na 30 listopada. 

2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów wykona remonty odcinków dróg w miejscowościach 

Mokre i Gruta. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński dodał, że PZD przygotowuje również 

postępowanie przetargowe na zadanie remontu drogi Białochowo – Skurgwy. 

3. Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy zostały naprawione ubytki w nawierzchni drogi Kłódka 

– Rogóźno.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że prace w ramach bieżących  napraw 

dróg nie zostały jeszcze zakończone. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zasugerował, że jego zdaniem kilka odcinków drogi Kłódka – Rogóźno 

w miejscach gdzie zapada się nawierzchnia, powinno być naprawionych metodą nakładki asfaltowej. 
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4. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała, że wpłynęła interpelacja 

pisemna Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Mieczysława Kucharskiego w sprawie przebudowy 

drogi powiatowej nr 1379C w Węgrowie. 

Interpelacja pisemna Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Mieczysława Kucharskiego z dnia 

7.10.2021 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1379C w Węgrowie stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

5. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała, że Wydział Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu udzielił odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu p. Jerzego Wołoszyna, dotyczącą wymiany oznakowania na skrzyżowaniu drogi 

nr 1622C Pieńki Królewskie – Rywałd z drogą gminną Ruda – Szynych. Przekazała, że Komisja 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaleca ustawienie w przedmiotowym miejscu pulsującego 

znaku B – 20. 

Pismo z dnia 14.10.2021 r. z odpowiedzią na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

p. Jerzego Wołoszyna, dotyczącą wymiany oznakowania na skrzyżowaniu drogi nr 1622C Pieńki 

Królewskie – Rywałd z drogą gminną Ruda – Szynych stanowi załącznik nr 5 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. 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.  

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

pytania dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok. 

Przy braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2021 rok. 

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

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

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok została przyjęta 

jednogłośnie przez 17 Radnych. 
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Uchwała nr XXIX/105/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

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

pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej 

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

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

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

formalne do powyższego projektu uchwały. 

Przy 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 

2021 – 2024 została przyjęta jednogłośnie przez 17 Radnych.  

Uchwała nr XXIX/106/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

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

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

Przy braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę 

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

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2021 r. 

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

formalne do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 
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uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. została przyjęta 

jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXIX/107/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

Wykaz głosowań XXIX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 października 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. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała o utworzeniu Klubu Radnych 

„Razem dla Powiatu” przez trzech Radnych Powiatu Grudziądzkiego: p. Mirosława Guzowskiego, 

p. Bożenę Maj oraz p. Marka Czarnuch. 

2. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła prośbę Stowarzyszenia „Uśmiech” 

w Grucie z prośbą o dofinansowanie remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek dodała, że Stowarzyszeniu brakuje kwoty 

ok 2 tys. zł. Zaapelowała, by Radni udzielili wsparcia, przekazując wpłaty na konto Stowarzyszenia 

„Uśmiech”.  

Pismo Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie z prośbą o dofinansowanie remontu budynku Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Grucie z dnia 25.08.2021 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

3. Radny p. Mirosław Guzowski złożył oświadczenie dotyczące wypowiedzi Wicestarosty p. Marcina 

Dziadzio na ostatniej Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Radny p. Mirosław Guzowski stwierdził, 

że nie zgadza się z zarzutem Wicestarosty p. Marcina Dziadzio dotyczącym niezauważania przez niego 

potrzeb innych gmin z terenu powiatu. Radny p. Mirosław Guzowski jako argument przytoczył 

statystykę swoich głosowań na sesjach Rady Powiatu, z której jego zdaniem wynika, iż czynnie popiera 

prace Rady i Zarządu na rzecz całego Powiatu Grudziądzkiego, a nie tylko Gminy Łasin. Stwierdził, że 

głosuje zawsze zgodnie ze swoimi przekonaniami i nikt nie ma prawa narzucać mu sposobu głosowania. 

Ponadto Radny p. Mirosław Guzowski zwrócił się do Wicestarosty p. Marcina Dziadzio o wyjaśnienie 

zarzucanego mu „wytykania przewartościowanych różnic”. Wskazał, że w jego opinii wszelkie 

podawane przez niego dane są jawne i czytelne.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio wyjaśnił, że poprzez zwrócenie uwagi na „przewartościowane różnice” 

przywoływane przez Radnego p. Mirosława Guzowskiego, miał na myśli istotne różnice w liczbie 
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mieszańców oraz kilometrażu dróg powiatowych na terenie Gminy Grudziądz i Miasta i Gminy Łasin. 

Dodał że jego zdaniem, biorąc powyższe pod uwagę, środki finansowe przeznaczane na inwestycje 

drogowe w dwóch przedmiotowych gminach nie są aż tak dysproporcjonalne jak przedstawia to Radny 

p. Mirosław Guzowski. Dodał, że nikt nie odbiera Radnemu prawa do głosowania wedle własnych 

przekonań ani prawa do wypowiedzi.  

4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał o sytuację epidemiologiczną 

w Powiecie Grudziądzkim związaną z chorobą Covid-19. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że na chwilę obecną na terenie Miasta Grudziądza i Powiatu 

Grudziądzkiego stwierdzono trzy nowe przypadki zachorowań. 

5. Radny p. Marek Czarnuch w imieniu mieszkańców Starego Błonowa podziękował za wykonanie 

remontu drogi Bukowiec – Stare Błonowo. 

6. Radna p. Bożena Maj w imieniu mieszkańców podziękowała za wykonanie budowy chodnika 

przy szkole w Linowie. 

Starosta p. Adam Olejnik nadmienił, że powyższe zadanie zostało wykonane przez Powiatowy Zarząd 

Dróg własnymi siłami. 

7. Radny p. Krzysztof Klucznik zwrócił się z apelem, by samorządy porozumiewały się co do terminów 

obrad Sesji, by umożliwić Radnym Powiatu uczestnictwo w posiedzeniach Rad Gmin. Powyższą 

propozycję poparł Radny p. Tomasz Kaliszewski. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek wyjaśniła, że Rada Powiatu Grudziądzkiego ustaliła 

termin organizowania obrad sesji na środy, a posiedzenia organów samorządowych gmin także 

odbywają się w z góry zaplanowanych terminach, z wyjątkiem zwoływanych sesji nadzwyczajnych. 

Dodała, że nie ma potrzeby zmieniać istniejącego stanu rzeczy. 

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXIX Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:10. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


