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Protokół Nr XXXVII/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

XXXVII 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. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu p. Anitę Cieciórę, Zastępcę 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu p Ewelinę Piasecką, Głównego Księgowego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu p. Katarzynę Lewandowską, 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 XXXVII 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 XXXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 

20 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości obecnych na XXXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 

20 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik nr 2 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 XXXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

z XXXVI 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 XXXVI Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty przez 17 Radnych.  

https://grudziadz.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa/-/asset_publisher/hUqRLUbvJqX8/content/4671044-zastepca-dyrektora-pup
https://grudziadz.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa/-/asset_publisher/hUqRLUbvJqX8/content/4671044-zastepca-dyrektora-pup
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 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 XXXVI a XXXVII Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu.  

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

do informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXVI a XXXVII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

 

Radna p. Zofia Laskowska odniosła się do uchwały Nr 116/133/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 12 kwietnia br. Zapytała, jaka darowizna rzeczowa została przyjęta. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że przyjęto darowiznę w postaci folii stretch oraz palet EURO 

z przeznaczeniem na przygotowanie do wysyłki pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 

 

Radna p. Zofia Laskowska zapytała także, jaka jest frekwencja pasażerów poruszających się za pomocą 

powiatowego transportu publicznego. 

 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, iż podczas kolejnych obrad Sesji Rady Powiatu zostanie 

przedstawiony raport z funkcjonowania powiatowego transportu publicznego za I kwartał, który będzie 

odnosił się także do liczby pasażerów. Dodał, że powiatowy transport publiczny funkcjonuje dobrze 

i cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców powiatu grudziądzkiego.  

 

Radna p. Zofia Laskowska zapytała również, czy podczas uroczystego wręczenia nagród w Starostwie 

Powiatowym w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom’, laureatami 

były osoby z całej Polski. 

 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że ww. konkurs jest ogólnopolski, jednak wręczenie nagród 

odbywało się na etapie powiatowym.  

 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, czy znana jest liczba uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają 

u osób prywatnych na terenie powiatu grudziądzkiego.  

 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe nie posiada takich danych, ponieważ nie 

ma upoważnienia do ich zbierania. Dodał, że można oszacować liczbę 300 osób, jednak jest to tylko 

liczba szacunkowa.  
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Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXXVI a XXXVII Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2021 r. 

Przedmiotową informację Radni otrzymali do wcześniejszego zapoznania. 

Radna p. Grażyna Zielińska zapytała, jaki procent osób bezrobotnych i poszukujących pracy korzysta 

z możliwości rejestracji przez Internet.  

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu p. Ewelina Piasecka poinformowała, 

iż w czasie pandemii możliwość rejestracji przez Internet cieszyła się dużym zainteresowaniem, 

natomiast w tej chwili jest niewiele osób korzystających z takiej możliwości rejestracji.    

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że kilka lat temu poddano pod dyskusję sens istnienia Powiatowych 

Urzędów Pracy, jednak w wyniku pandemii wywołanej COVID – 19 PUP okazały się bardzo potrzebne, 

chociażby z uwagi na wnioski składane w ramach tarczy antykryzysowej COVID – 19. Starosta p. Adam 

Olejnik zwrócił uwagę na dane dotyczące wysokości uzyskanych środków z rezerwy Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej w latach 2019 – 2021. Wyjaśnił, że z przedstawionych danych wynika ogromna 

przewaga Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu nad innymi Powiatowymi Urzędami Pracy, 

co świadczy o dużej aktywności zarówno Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, jak i pracowników, 

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że Powiatowy Urząd Pracy 

w Grudziądzu podjął także szereg działań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, chociażby 

poprzez uruchomienie kursów języka polskiego dla uchodźców. Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, 

że Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu reaguje na aktualne potrzeby na rynku pracy. Następnie 

podziękował za dobrą współpracę i bardzo dobre wywiązywanie się ze swoich zadań.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek również podziękowała za trud włożony 

w działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Dodała, że oprócz kursów języka polskiego, 

uchodźcy z Ukrainy są także zatrudniani za pośrednictwem PUP.  

Radny p. Mirosław Gzowski odniósł się do tabeli, która przedstawia stopę bezrobocia w latach 2020 - 

2021. Zapytał, czy liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Grudziądzu wynika z braku miejsc na rynku pracy, czy są inne powody tej sytuacji.  

Główny Księgowy Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu p. Katarzyna Lewandowska wyjaśniła, 

że stopa bezrobocia w latach 2020 – 2021 jest wysoka ze względu na sytuację związaną z pandemią 

COVID – 19, gdzie nie potwierdzano gotowości do podjęcia pracy z uwagi na ograniczone wizyty 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Dodała, że osoby bezrobotne odmawiały podjęcia pracy 

podczas pandemii z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem. Główny Księgowy Powiatowego 

https://grudziadz.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa/-/asset_publisher/hUqRLUbvJqX8/content/4671044-zastepca-dyrektora-pup
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Urzędu Pracy w Grudziądzu p. Katarzyna Lewandowska powiedziała, że stopa bezrobocia powinna 

w 2022 roku spadać, jednak ryzyko co do jej spadku stanowi obawa pracodawców przed zatrudnianiem 

nowych pracowników z uwagi na wysoką inflację.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powiedziała, że osobami bezrobotnymi są także 

studenci po zakończeniu studiów, którzy rejestrują się, jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy 

w Powiatowych Urzędach Pracy. 

Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2021 r. stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

 

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

pytania lub uwagi do informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu 

oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego 

Grudziądz w 2021 roku. Przedmiotową informacją Radni także otrzymali do wcześniejszego 

zapoznania.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski powiedział, że z przedstawionej 

informacji wynika, że na terenie powiatu grudziądzkiego nie odnotowano przypadków zachorowań 

na wściekliznę. Zapytał, co w przypadku kotów, które prowadzą wędrowny tryb życia i związanym 

z tym ryzykiem zakażenia wirusem wścieklizny.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu p. Anita Ciecióra wyjaśniła, że przepisy obligują 

do obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie tylko psy, które ukończyły 3 miesiąc życia. 

Dodała, że pozostałe gatunki nie podlegają obowiązkowemu szczepieniu. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Grudziądzu p. Anita Ciecióra poinformowała, że na terenie województwa 

mazowieckiego odnotowano przypadki zachorowań na wściekliznę, w związku z czym Wojewoda 

Mazowiecki wydał rozporządzenie o obowiązku zaszczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. 

Następnie wyjaśniła, że na terenie powiatu grudziądzkiego nie ma przesłanek do wprowadzenia tego 

typu nakazu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu p. Anita Ciecióra oznajmiła również, 

że w związku z migracją uchodźców z Ukrainy oraz towarzyszącym im zwierząt, istnieje ryzyko 

przeniesienia wścieklizny także na teren powiatu grudziądzkiego. W związku z powyższym poprosiła, 

aby informować uchodźców, którzy przybywają ze zwierzętami, o konieczności zgłoszenia 

do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu zaszczepienia lub zaczipowania zwierzęcia. 

Dodała, że na tej podstawie zostanie wydane pozwolenie na pobyt zwierzęcia na terenie powiatu. 

Następnie poinformowała, że na dzień 20 kwietnia br. zaszczepiono i zarejestrowano 11 zwierząt z 

Ukrainy.  

Radna p. Zofia Laskowska odniosła się do liczby ubitych i zbadanych zwierząt. Zapytała, czy podana 

liczba świadczy o tym, że wszystkie ubite zwierzęta zostały zbadane przez lekarza weterynarii. 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu p. Anita Ciecióra powiedziała, ze na terenie powiatu 

grudziądzkiego znajduje się 5 ubojni, w których lekarze weterynarii pełnią stały nadzór.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek podziękowała Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii w Grudziądzu p. Anicie Cieciórze za przedstawioną informację o działalności Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego 

na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2021 roku. 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz 

w 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

Przerwa trwała od godz. 10:37 do godz. 10:48. W jej trakcie obrady opuścili Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Grudziądzu p. Anita Ciecióra, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Grudziądzu p Ewelina Piasecka oraz Główny Księgowy Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 

p. Katarzyna Lewandowska. 

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

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

1. Radny p. Mirosław Guzowski podziękował za otrzymane zestawienie zaległych urlopów Starosty 

i pracowników, o które wnioskował na obradach Sesji Rady Powiatu w dniu 9 marca br. 

Następnie zapytał, czy pracownicy mają zaległe urlopy z lat wcześniejszych, poza podanymi 

w zestawieniu urlopami za 2021 r.  

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że żaden z pracowników nie ma zaległego urlopu z lat 

wcześniejszych. 

2. Radny p. Tomasz Kaliszeski zapytał, czy są znane kwoty podwyżek wynagrodzeń pracowników 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odpowiedziała, że zgodnie z podaną informacją 

podwyżka wynagrodzeń pracowników wynosi 9 %.  

3. Radna p. Grażyna Zielińska poinformowała, że podczas zebrania z mieszkańcami w miejscowości 

Kneblowo zadano pytanie, do kogo należy się zwrócić w sprawie oczyszczenia jeziora w Kneblowie 

z powalonych drzew i trzciny. 

Starosta p. Adma Olejnik oznajmił, ze należy sprawdzić, czy dzierżawcą jeziora jest Polski Związek 

Wędkarski. Dodał, że dzierżawca ma obowiązek dbania o dane jezioro.  

https://grudziadz.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa/-/asset_publisher/hUqRLUbvJqX8/content/4671044-zastepca-dyrektora-pup
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4. Radna p. Grażyna Zielińska poinformowała, iż w 2019 roku sołtys wsi Nowy Dwór wystosował pismo 

do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz do Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z prośbą 

o wykonanie chodnika o długości ok. 20 m od przystanku autobusowego szkolnego do przystanku 

autobusowego PKS. Dodała, że podczas zebrania z mieszkańcami Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń 

Chełmiński p. Krzysztof Chodubski zadeklarował, że Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński poniesie 50 % 

kosztów w przypadku podjęcia decyzji o budowie chodnika.  

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że sytuacja może być analogicznie rozwiązana, jak w przypadku 

budowy dwóch chodników przy wsparciu finansowym samorządów lokalnych.  

5. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski oznajmił, że podczas Świąt 

Wielkanocnych udał się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdującej się przy Regionalnym 

Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Poinformował, że nie otrzymał należytej opieki medycznej 

z powodu braku lekarzy. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski zapytał, 

czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania z dyrektorem Szpitala. 

Starosta p. Adam Olejnik zaproponował, iż przedstawiony problem zgłosi wspólnie z Radnym 

p. Krzysztofem Klucznikiem, jako Członkowie Rady Społecznej Szpitala. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział, że na Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym w Grudziądzu byłby problem z opieką lekarską, gdyby nie lekarze z Ukrainy. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła przedstawicieli Rady Społecznej Szpitala 

o zgłoszenie ww. problemu.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski zaproponował, aby zorganizować konferencję z udziałem Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego, Marszałka Województwa, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia 

i Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ problem związany z funkcjonowaniem Szpitala dotyczy 

całego województwa kujawsko - pomorskiego. Dodał, że konferencja dałaby możliwość nagłośnienia 

problemu.  

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. 
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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. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

Radny p. Tomasz Kaliszewski podkreślił, iż zmiana zawarta w projekcie przedmiotowej uchwały 

dotyczy m.in. drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek, znajdującej się na terenie Gminy 

Rogóźno. Wyjaśnił, iż środki przeznaczone na przebudowę ww. drogi zostały przeznaczone 

na przebudowę drogi powiatowej nr 1395C Bały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda z uwagi na wyższe 

koszty przetargowe. Radny p. Tomasz Kaliszewski poprosił Starostę p. Adama Olejnika o zapewnienie 

mieszkańców Gminy Rogóźno, iż zadanie polegające na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej 

nr 1353C Białochowo – Szembruczek zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności w przyszłości.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, iż Zarząd Powiatu nie zamierza wycofywać się z realizacji 

ww. inwestycji. Wyjaśnił, że w celu jej realizacji konieczne jest otrzymanie dofinansowania, które nie 

zostało przyznane. Dodał, że złożono także wniosek na pozyskanie środków w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład, gdzie zgodnie z projektem wniosek opiewa na kwotę ponad 8 mln złotych, jednak 

w dalszym ciągu nie zostały one rozstrzygnięte. Starosta p. Adam Olejnik poinformował, 

że w przypadku nieotrzymania dofinansowania Zarząd Powiatu proponuje zmianę projektu. 

Wyjaśnił, iż ta zmiana pozwoli na wyremontowanie przedmiotowej drogi, co zagwarantował 

mieszkańcom Gminy Rogóźno. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski przypomniał, że droga powiatowa nr 1353C Białochowo – Szembruczek 

została jako pierwsza ujęta w decyzjach inwestycyjnych.  

Wobec braku dalszych 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 XXXVII/21/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 r. stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 
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Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do kolejnego projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. Dodała, iż zgodnie 

z pismem z dnia 16 marca 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 21 marca 2022 r.) Wojewoda 

Kujawsko – Pomorski wzywa Radę Powiatu Grudziądzkiego do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania niniejszego wezwania, uchwały w sprawie odwołania p. Krzysztofa Klucznika z funkcji 

Członka Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

odniosła się do sugestii Radnego p. Tomasza Kaliszewskiego odnośnie dostarczenia Radnym Powiatu 

przedmiotowego pisma w celu zapoznania. Wyjaśniła, że niniejsze pismo zawiera argumenty 

przedstawione w wystąpieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie odwołania p. Krzysztofa 

Klucznika z funkcji Członka Zarządu Powiatu. Dodała, że kolejnym argumentem przemawiającym 

za niewysłaniem Radnym Powiatu niniejszego pisma, była obawa związana z ochroną danych 

osobowych.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski oznajmił, że wcześniejsze dostarczanie materiałów Radnym Powiatu 

pozwoli na szczegółowe zapoznanie się z nimi.  

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

Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał treść pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 

16 marca 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 21 marca 2022 r.), 

sygn. WNK.DT.IV.4130.1.11.2022.GM, w którym Wojewoda wzywa Radę Powiatu Grudziądzkiego 

do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, uchwały w sprawie odwołania 

p. Krzysztofa Klucznika z funkcji Członka Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powiedziała, że jej zdaniem, obowiązujące przepisy 

uniemożliwiają obywatelom uczestniczenie w pewnych funkcjach społecznych oraz prowadzą 

do ograniczenia swobód obywatelskich.  

Radny p. Mirosław Guzowski oznajmił, iż z pisma odczytanego przez Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu p. Mieczysława Kucharskiego wynika, że wyjaśnienia Przewodniczącej Rady Powiatu 

zawierają informację o tym, że Radni Powiatu przegłosowali projekt uchwały Rady Powiatu przeciw 

odwołaniu p. Krzysztofa Klucznika z funkcji Członka Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Powiedział, 

że powyższa informacja nie jest do końca prawdą, ponieważ przedmiotowa uchwała nie uzyskała 

jednomyślności Radnych. Radny p. Mirosław Guzowski oznajmił, iż w związku z powyższym należało 

w piśmie zawrzeć informację iż część Radnych lub większość Radnych zagłosowała przeciw odwołaniu 

Członka Zarządu. Następnie Radny p. Mirosław Guzowski zwrócił się do Radnych Powiatu, aby mieli 

na uwadze przepisy obowiązującego prawa, które zgodnie z art. 5 ust.4 i 5 ustawy nakazują odwołanie 

osoby z pełnionej funkcji.  
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski powiedział, że w jego odczuciu, Radny 

p. Krzysztof Klucznik prowadząc skromną działalność gospodarczą, padł ofiarą prawa pisanego 

dla większych miast.  

Radny p. Krzysztof Klucznik oznajmił, że został wprowadzony w błąd, co podkreślał już podczas 

wcześniejszych posiedzeń. Poinformował, że zapoznał się z treścią ustawy o samorządach, gdzie 

przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej nie będącej własnością powiatu. 

Radny p. Krzysztof Klucznik podkreślił, że zasięgnął opinii radcy prawnego, który zapewnił, 

że prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie koliduje z przepisami prawa. Następnie Radny 

p. Krzysztof Klucznik poinformował, że gdyby miał świadomość o konieczności zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej, to miałby 3 miesiące od dnia wyboru, aby podjąć stosowne 

działania. Dodał, że prowadził działalność gospodarczą także podczas pełnienia funkcji Radnego 

Powiatu Grudziądzkiego IV kadencji.  

Radna p. Bożena Nadworna oznajmiła, że wspiera Radnego p. Krzysztofa Klucznika, jednak Radni 

Powiatu muszą kierować się przepisami obowiązującego prawa. Dodała, że ponowne wywołanie 

projektu niniejszej uchwały świadczy o konieczności jej podjęcia.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział, że w przypadku postąpienia wbrew decyzji Wojewody 

należy wziąć pod uwagę możliwe reperkusje. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wielokrotnie dyskutowano już w sprawie odwołania Członka 

Zarządu. Dodał, że każdy wynik glosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie odwołania Członka Zarządu będzie zgodny z prawem. Wyjaśnił, także że nie będą miały 

miejsca reperkusje o charakterze osobistym w przypadku postąpienia wbrew decyzji Wojewody. 

Starosta p. Adam Olejnik bardzo wysoko ocenił rolę p. Krzysztofa Klucznika, jako Członka Zarządu 

Powiatu oraz poprosił Radnych Powiatu, aby nie głosowali pozytywnie nad projektem przedmiotowej 

uchwały. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

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

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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. 
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Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Wykaz głosowań XXXVII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Radna p. Zofia Laskowska zaproponowała członkom Komisji skarg, wniosków i petycji posiedzenie 

Komisji w dniu 27 kwietnia br. po wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu.  

 

2. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poinformowała, że wpłynęło stanowisko 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stanowiska Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

rolników pokrzywdzonych przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” w Cichoradzu. Oznajmiła, 

że ww. stanowisko zostanie przesłane Radnym Powiatu na pocztę elektroniczną w celu zapoznania.  

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 11:42. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bylińska 


