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Protokół Nr XXXVI/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 23 marca 2022 r. 

XXXVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 14:15 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 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

p. Mieczysław Kucharski otworzył obrady wypowiadając słowa „otwieram obrady XXXVI Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego”. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski powitał Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, w tym Starostę p. Adama Olejnika, członków Zarządu Powiatu, a także kierowników 

wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu obecnych na posiedzeniu. 

 Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski 

stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 na 17 Radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

23 marca 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski przedstawił porządek 

obrad i przystąpił do głosowania, w wyniku którego Radni Powiatu jednogłośnie przyjęli proponowany 

porządek. 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 marca 2022 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poinformował, 

że protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 

i Zarządu oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego, po czym zapytał, 

czy Radni zgłaszają uwagi lub poprawki do protokołu.  

Radny p. Mirosław Guzowski zgłosił zastrzeżenia dotyczące zapisu w protokole jego wypowiedzi 

podczas XXXV Sesji Rady Powiatu. Zaapelował o dokładniejsze i dosłowne przytaczanie 

wygłaszanych przez niego uwag. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zaproponował Radnemu p. Mirosławowi 

Guzowskiemu, aby złożył na piśmie uwagi dotyczące fragmentów jego wypowiedzi zawartych 

w protokole z XXXV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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W związku z brakiem dalszych poprawek i uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław 

Kucharski przystąpił do głosowania, w wyniku którego za przyjęciem protokołu z XXXV Sesji Rady 

Powiatu głosowało 14 Radnych, zaś 1 Radny wstrzymał się od głosu. 

 Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poprosił 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 XXXV a XXXVI Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. Wskazał, że częste spotkania z prezydentem Grudziądza oraz wójtami 

i burmistrzami z terenu powiatu grudziądzkiego dotyczyły rozmów o Miejskim Obszarze 

Funkcjonowania Miasta Grudziądza i Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej. Dodał, że wstępne 

ustalenia prowadzą do planów przystąpienia kilku gmin i Powiatu Grudziądzkiego do OPPT. Ponadto 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że środki finansowe pochodzące ze zbiórki wśród Radnych 

Powiatu zostaną przeznaczone na zakup pomocy medycznych dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy. 

Do przedstawionej informacji Radni nie zgłosili pytań ani uwag. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXV a XXXVI Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

wnoszą zapytania lub interpelacje, w związku z czym: 

Radny p. Mirosław Guzowski zgłosił zastrzeżenia co do wykonania remontu drogi Łasin – Wydrzno 

metodą nakładki asfaltowej. Przekazał, że mieszkańcy zgłaszali występowanie ubytków w nawierzchni.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że wszelkie ubytki zostaną naprawione 

w ramach gwarancji przez wykonawcę remontu. 

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 zwolniony 

z obowiązku czytania podstaw prawnych oraz załączników podejmowanych uchwał. 

Radni w drodze głosowania jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. 

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 2022 r. 
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Przy braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 r., po czym zapytał czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

projektu uchwały. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław 

Kucharski 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 15 Radnych. 

Uchwała nr XXXVI/20/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca 

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

do protokołu. 

Wykaz głosowań XXXVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2022 r. stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Kolejno Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski przeszedł do punktu 

posiedzenia dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

I. Radny p. Marek Czarnuch: 

1. Zgłosił problem niedrożności rowów melioracyjnych przy drogach powiatowych w sołectwach 

Szynwałd, Wydrzno i Strzelce.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że PZD na bieżąco prowadzi prace 

utrzymaniowe rowów melioracyjnych i przepustów pod drogami powiatowymi, a w przypadku 

poważniejszych problemów wynajmowane są firmy zewnętrzne do usuwania nieprawidłowości. Dodał, 

że przepusty pod zjazdami na prywatne posesje powinny być utrzymywane przez właścicieli 

tych posesji.  

2. Zapytał o stan realizacji budowy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że prace budowlane postępują zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Przekazał jednak, że wykonawca zgłosił prośbę o zwiększenie liczby transz wypłaty 

wynagrodzenia za realizację poszczególnych etapów budowy oraz o podniesienie kwoty wynagrodzenia 

za wykonanie całego zadania. Dodał, że Zarząd Powiatu musi najpierw uzyskać zgodę Marszałka 

Województwa na powyższe propozycje, a następnie zwrócić się o akceptację do Rady Powiatu 

Grudziądzkiego.  

3. Podziękował za patronat oraz udzielone wsparcie dla organizacji XXII Powiatowego Przeglądu 

Poezji „Złote Usta", zorganizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. 
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4. Zapytał o stan realizacji zadania przebudowy drogi nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo.  

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że w związku z przetargiem 

na przedmiotowe zadanie, należało zwiększyć środki finansowe w budżecie Powiatu o kwotę 

247.300,00 zł. Dodał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROBUD z Wąbrzeźna. 

II. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski podziękował Staroście 

p. Adamowi Olejnikowi oraz Przewodniczącej Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego 

i rolnictwa Rady Powiatu p. Grażynie Zielińskiej za zorganizowanie oraz poprowadzenie konferencji 

dot. form wsparcia rolnictwa na terenie powiatu grudziądzkiego, która odbyła się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu w dniu 23 marca 2022 r. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław 

Kucharski zamknął posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 14:45. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Mieczysław Kucharski  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


