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Protokół Nr XXXIV/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 12 stycznia 2022 r. 

XXXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Sali 

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

poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu Grudziądzkiego 

oraz kierowników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu biorących udział 

w posiedzeniu. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 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 obecności Radnych obecnych na XXXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 

12 stycznia 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła porządek obrad 

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

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 12 stycznia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

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

z XXXIII 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. W związku z tym przystąpiła do głosowania, w wyniku którego 

protokół z XXXIV 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 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 XXXIII a XXXIV Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

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

do informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXIII a XXXIV Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poprosił o informacje na temat uchwały 

Nr 107/113/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia 

Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Bożena Grabda przekazała, że do „Programu 

wyrównywania różnic między regionami” Powiat Grudziądzki przystępuje co roku. Wskazała, że 

po przystąpieniu do programu, Powiat Grudziądzki będzie udzielał wsparcia osobom 

niepełnosprawnym przy likwidacji barier architektonicznych i transportowych. Dodała, że środki 

na powyższe cele będę pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Radna p. Zofia Laskowska zapytała, kto został powołany na funkcję przewodniczącego narad 

koordynacyjnych oraz Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym 

w Grudziądzu.  

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska odparła, że przewodniczącym narad koordynacyjnych został 

pracownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Zbigniew Preuss, a Koordynatorem czynności 

kancelaryjnych mianowano pracownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Piotra Winiarskiego. 

Radna p. Zofia Laskowska poprosiła o szczegóły dotyczące wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska wyjaśniła, że przedmiotowa karta określa zasady i sposób 

funkcjonowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXIII a XXXIV Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

dot. interpelacji i zapytań Radnych, w związku z czym: 

Radny p. Tomasz Kaliszewski podziękował Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg za wykonanie 

nakładki asfaltowej na drodze Białochowo – Skurgwy. Następnie przekazał prośbę okolicznych 

mieszkańców o wycięcie kilku drzew przy powyższej drodze. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że w przypadku planów wycięcia 

drzew przy drodze Białochowo – Skurgwy wymagana będzie opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. Dodał, że PZD we własnym zakresie może dokonać podcięcia korony drzew. 
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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 lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. 

Przy 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 budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. 

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 2022 r. została przyjęta 

jednogłośnie przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXXIV/1/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

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

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

określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości. 

Na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę 

w sprawie określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

zbywania i nabywania nieruchomości. 

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

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego uchylająca 
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uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości została przyjęta jednogłośnie 

przez 17 Radnych. 

Uchwała nr XXXIV/2/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku pytań i uwag, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę 

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

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy ustalono już cenę przedmiotowej nieruchomości. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że do procedury wyceny działki można przystąpić dopiero 

po wyrażeniu przez Radę Powiatu zgody na zbycie nieruchomości. 

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego 

została jednogłośnie przyjęta przez Radę Powiatu. 

Uchwała nr XXXIV/3/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

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

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

do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, na prośbę Przewodniczącej Rady 

Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 
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uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej. 

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

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

uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XXXIV/4/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 

uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka 

Zarządu, w związku z czym: 

Radna p. Bożena Nadworna zwróciła uwagę, że wywołanie przedmiotowej uchwały nie było wolą Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, ale wynikało z wniosku innego organu. Dodała, że jej zdaniem osoba, 

nad której odwołaniem będzie przeprowadzone głosowanie jest człowiekiem aktywnie działającym 

na rzecz Powiatu Grudziądzkiego i nie budzi zastrzeżeń pozostałych Radnych. Zaapelowała jednak, 

by podczas głosowania Radni kierowali się nie względami osobistymi, ale mieli na uwadze przepisy 

obowiązującego prawa.  

Przy braku dalszych pytań i uwag, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę 

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

Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

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

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

Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu głosowało 6 Radnych, zaś 11 było przeciw. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała w sprawie odwołania 

Członka Zarządu nie została przyjęta przez Radę Powiatu Grudziądzkiego. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Wykaz głosowań XXXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 stycznia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 
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Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do punktu posiedzenia 

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Radny p. Krzysztof Klucznik podziękował Radnym Powiatu za wynik głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu oraz zaznaczył, że w jego opinii Radni podjęli rozsądną 

decyzję. Dodał, że jego zdaniem przepisy prawa, na podstawie którego miałby zostać odwołany 

ze stanowiska są przestarzałe. Podkreślił, że nie ma sam sobie nic do zarzucenia i nie popełnił nigdy 

żadnego czynu korupcyjnego ani nie złamał prawa.  

Radna p. Bożena Nadworna stwierdziła, że Radni Powiatu nie mają prawa podważać zapisów ustawy, 

niezależnie od tego czy się zgadzają z jej treścią czy nie. 

Radny p. Mirosław Guzowski stwierdził, że nie zgadza się z wynikiem głosowania nad odwołaniem 

Członka Zarządu. Dodał, że jego zdaniem Rada Powiatu nie może kwestionować ustawy o ograniczeniu 

działalności gospodarczej, która obowiązuje od ponad dwudziestu lat. Zaznaczył, że Członek Zarządu 

naruszył przepisy powyższej ustawy i Rada Powiatu Grudziądzkiego powinna zastosować wobec niego 

sankcje wynikające z tej ustawy. Podkreślił, że uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu powinna 

zostać podjęta, gdyż tego wymaga prawo. Dodał ponadto, że jego zdaniem w Radzie Powiatu panuje 

nierówne traktowanie poszczególnych jej członków, gdyż dwóch radnych zostało odwołanych 

ze stanowisk Przewodniczących Komisji Rady z powodu utraty zaufania, mimo że nie naruszyli ani nie 

złamali żadnych przepisów. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski przychylił się do wypowiedzi radnego p, Mirosława Guzowskiego 

i stwierdził, że jego zdaniem Rada Powiatu była zobligowana do przyjęcia uchwały w sprawie 

odwołania Członka Zarządu. 

2. Radna p. Zofia Laskowska poprosiła o informacje na temat funkcjonowania powiatowego transportu 

publicznego. 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że z jego obserwacji wynika, że na chwilę obecną niewielu 

mieszkańców korzysta z powiatowego transportu publicznego, ale sytuacja powinna się zmienić 

po przywróceniu w szkołach nauki stacjonarnej. Dodał, że dopiero na koniec miesiąca będzie można 

podsumować, ilu pasażerów korzysta z powiatowych linii komunikacyjnych. Ponadto Starosta p. Adam 

Olejnik przekazał, że transport funkcjonuje bez większych problemów, a ewentualne niedociągnięcia 

w rozkładach jazdy będą na bieżąco korygowane. Dodał, że przygotowywany jest wniosek 

do Wojewody w sprawie przyznania dotacji na powiatowy transport publiczny. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek dodała, że otrzymuje wiele zapytań dotyczących 

m. in. cen biletów miesięcznych obowiązujących w powiatowym transporcie publicznym, co świadczy 

o rosnącym zainteresowaniu mieszkańców tymi przewozami. 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:50. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc. 


