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Protokół Nr XLIV/2022 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 21 grudnia 2022 r. 

XLIV 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, Przewodniczącą Rady Gminy Grudziądz p. Hannę Kołodziej, 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 XLIV 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 XLIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji 

w dniu 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności gości obecnych na XLIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji  

w dniu 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przystąpiła do punktu 

posiedzenia dotyczącego przyjęcia porządku obrad, po czym złożyła wniosek o zmianę 

proponowanego porządku, polegającą na wycofaniu pkt. 13, tj. projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających  

na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2023. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

wyjaśniła, że do dnia obrad Sesji nie wpłynęła opinia z samorządu aptekarskiego, która jest 

wymogiem formalnym do procedowania uchwały. 

W drodze głosowania Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad XLIV Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego. 

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

zmieniony porządek obrad XLIV Sesji Rady Powiatu i przystąpiła do głosowania, w wyniku którego 

Radni Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  
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Porządek obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 21 grudnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

z XLIII 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 powyższym przystąpiła do głosowania, w wyniku 

którego protokół z XLIII 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 XLIII a XLIV Sesją Rady Powiatu oraz złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 

Powiatu. Dodał, że 20 grudnia br. wraz z Prezydentem Grudziądza p. Maciejem Glamowskim  

oraz Wójtem Gminy Grudziądz p. Andrzejem Rodziewiczem wziął udział w programie telewizji 

grudziądzkiej TVSM „Uwagi warte”. Wyjaśnił, że w programie poruszono istotne sprawy dla powiatu 

grudziądzkiego, po czym zachęcił do wysłuchania audycji. 

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

do informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XLIII a XLIV Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w związku z czym: 

1. Radna p. Zofia Laskowska poprosiła o szczegóły związane z Krajowym Planem Odbudowy.  

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że podczas Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 5 grudnia br. omówiono szczegółowo cele Krajowego Planu Odbudowy,  

które zostały udostępnione na stronach internetowych europarlamentarzystów. Starosta p. Adam 

Olejnik dodał, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu powiedział o jednym z celów 

Planu, jakim jest transport publiczny. Następnie Starosta p. Adam Olejnik zaproponował 

przygotowanie dokładnych informacji na temat Krajowego Planu Odbudowy, jeśli Radni wyrażą taką 

wolę.  

2. Radna p. Grażyna Zielińska zapytała na kiedy zaplanowano wprowadzenie dzieci do Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że tak jak już wspominał, prawdopodobnie przekazanie 

dzieciom nowego domu nastąpi na Dzień Dziecka. Powiedział, że na chwilę obecną trwają działania 

związane z umeblowaniem i wyposażeniem placówki, po czym dodał, że przeprowadzka wiąże się 

również ze zmianą szkoły, czego nie chciałby organizować w trakcie roku szkolnego. Starosta  
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p. Adam Olejnik oznajmił, że należy wziąć pod uwagę poprawki gwarancyjne budynku  

oraz przygotować teren poprzez nasadzenie roślin. Zapewnił, że wszelkie prace zostaną  

tak zorganizowane, żeby przygotować na 1 czerwca lub wcześniej, piękną uroczystość z udziałem 

zaproszonych gości.   

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XLIII a XLIV Sesją Rady 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

dotyczącego interpelacji i zapytań Radnych. Radni nie zgłosili interpelacji, ani zapytań. 

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. W głosowaniu wzięło udział 

17 Radnych. 

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 rok. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2022 rok. 

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 2022 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 2022 rok została przyjęta przez  

17 Radnych. 

Uchwała Nr XLIV/78/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 5 

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

Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027, po czym zapytała, czy Radni zgłaszają 

pytania lub uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. 

Radni nie zgłosili pytań, ani uwag w związku z czym, 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 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

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

do treści przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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 2022 – 2027 została przyjęta przez 14 Radnych, przy 1 głosie przeciw oraz 2 głosach 

wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLIV/79/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2022 – 2027 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2022. 

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 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. 

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

do treści przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Radni nie zgłosili uwag, ani wniosków formalnych, w związku z czym Przewodnicząca Rady Powiatu 

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

Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 została 

przyjęta przez 15 Radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLIV/80/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy Radni zgłaszają 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031, w związku z czym: 

1. Radny p. Marek Czarnuch powiedział, że w jego ocenie budżet Powiatu Grudziądzkiego  

na 2023 rok jest ogromnym nieporozumieniem, po czym dodał, że powróci do tematu w dalszej części 

obrad. 

2. Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział, że Radni z Gminy Rogóźno nie mogą poprzeć 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031, ponieważ  

nie zawiera ona korzystnych zapisów dla Gminy Rogóźno.  

W związku z brakiem dalszych uwag, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski, 

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

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego  

na lata 2023 – 2031. 

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

do treści przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031 została przyjęta przez 

11 Radnych, przy 3 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XLIV/81/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031 stanowi załącznik  

nr 8 do protokołu. 

Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła tryb procedowania 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2023 rok: 

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu, 

3) przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu do projektu budżetu, 

4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Rady, 

5) dyskusja, 

6) głosowanie. 
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Na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

p. Jerzy Wołoszyn odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok. 

Zastępca Kierownika Wydziału p. Monika Kwiring odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Nr 6 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wydania 

pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Grudziądzkiego. 

Uchwała Nr 2/P/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok 

Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła przewodniczących Komisji Rady 

Powiatu o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu na 2023 r., w związku z czym: 

1. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska przekazała, że Komisja 

skarg, wniosków i petycji negatywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2023 rok. 

2. Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek przekazała, że Komisja polityki 

społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok. 

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

Zielińska przekazała, że Komisja budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok. 

4. Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Grzegorz Masiota przekazał, że Komisja rewizyjna 

negatywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, iż Zarząd Powiatu Grudziądzkiego po przeanalizowaniu opinii 

Komisji Rady Powiatu oraz głosów dyskusji podtrzymuje projekt budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2023 rok, który został zaproponowany Radnym Powiatu, jako pierwotny.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła Radnych o zabranie głosu w sprawie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok, w związku 

z czym: 

1. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio nawiązał do dyskusji prowadzonej podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady Powiatu, po czym powiedział, że budżet Powiatu Grudziądzkiego został 

przygotowany w sposób ambitny, bezpieczny i choć może budzić wątpliwości, to przeprowadzone 

analizy dają pewność, co do równomierności i rozkładu środków finansowych w dłuższej 

perspektywie na poszczególne gminy. Oznajmił, że biorąc pod uwagę okres 4 – letniej kadencji  
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i odnowione metry przypadające na 1 kilometr drogi w stosunku do sumy dróg powiatowych w danej 

gminie, średnia wyniosła ok. 165 metrów na 1 kilometr, przy czym najniższą średnią odnotowano  

w Gminie Grudziądz.  Dodał, że w związku z powyższym na 2023 rok zaplanowano więcej inwestycji 

i remontów w Gminie Grudziądz. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio oznajmił, że zdecydowana 

większość wniosków zebranych podczas pracy Komisji Rady Powiatu, przy konstruowaniu projektu 

budżetu, została uwzględniona. Powiedział, że Zarząd Powiatu ma pełną świadomość,  

że nie wszystkie oczekiwania zostały spełnione ze względu na zbyt krótki okres czasu i małą ilość 

środków. Dodał, że planuje się rozszerzenie zakresu zadań, które będą uzależnione w dużej mierze  

od pozyskiwania dofinansowań. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził, że Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego jest świadomy trudności zadania, jakim jest realizacja wykonania budżetu, jednak 

liczy nie tylko na jego wykonanie, ale również na rozszerzenie zadań w 2023 roku. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział, że jego zdaniem, 

zaproponowany projekt budżetu Powiatu na 2023 rok jest realny do wykonania. Następnie oznajmił,  

że z uwagi na zbliżającą się do końca obecną kadencję, chciałby przypomnieć o kilku zrealizowanych 

przedsięwzięciach, takich jak:  

1) Zmiana koncepcji w sprawie budowy placówek opiekuńczo – wychowawczych - 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział, że Radni byli przeciwni, jednak 

ostatecznie wyrazili zgodę na koncepcję Zarządu, czego rezultatem są dwie placówki działające  

w jednym budynku, a na ukończeniu jest budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie. 

2) Przebudowa drogi nr 1357C Mokre – Kłódka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy 

Wołoszyn oznajmił, że wstępne rozmowy w przedmiotowym zakresie zostały przeprowadzone 

podczas poprzedniej kadencji, jednak wówczas nie odniosły rezultatów. Dodał, że Starosta p. Adam 

Olejnik podjął rozmowy w sprawie przebudowy ww. drogi z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty, w wyniku 

których została ustalona pewna koncepcja. Oznajmił, iż po dokładnym określeniu przez Starostę  

p. Adama Olejnika procedury związanej z realizacją zadania, Rada Powiatu wyraziła zgodę  

na powyższe i zadanie zostało zrealizowane. 

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie – 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn zwrócił uwagę, że w poprzednich latach liczba 

uczniów z roku na rok malała, w związku z czym konieczne było przeznaczanie większych środków 

finansowych na funkcjonowanie szkoły. Dodał, że obecnie uczniów uczęszczających do Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie jest znacznie więcej, szkoła  

ma swoją rangę, a zdawalność egzaminów maturalnych jest na bardzo dobrym poziomie.  

4) Transport publiczny - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział,  

że w poprzedniej kadencji wpłynęła petycja z Gminy Gruta odnośnie włączenia się Powiatu 

Grudziądzkiego w organizację transportu publicznego, jednak wówczas nie przystąpiono do realizacji 
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zadania. Powiedział, że obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ podjęto decyzję  

o przystąpieniu do realizacji zadania, które przyniosło pozytywny wynik, czego dowodem są 

uruchamiane nowe linie autobusowe. 

5) Inwestycje drogowe - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn powiedział,  

że w ostatnim okresie wykonano znaczną ilość inwestycji drogowych. Dodał, że w poprzednich 

kadencjach zdarzały się również sytuacje, gdy nie zawsze w każdej gminie w danym roku 

budżetowym realizowana była inwestycja drogowa, lecz zostało to uzupełniane w kolejnych latach.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn oznajmił, że należą się podziękowania 

Zarządowi Powiatu, Staroście, który jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, kierownikom  

oraz pracownikom Starostwa Powiatowego. Oświadczył, że z pełnym zaufaniem będzie głosował  

za przyjęciem budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok. 

3. Radny p. Tomasz Kaliszewski ocenił negatywnie budżet Powiatu Grudziądzkiego na 2023 

rok, podkreślając, że jest on niekorzystny dla Gminy Rogóźno. Powiedział, że budżet w pewien 

sposób opiera się o Program Nowy Ład, na który, z uzyskanych przez niego informacji, może nie być 

następnych edycji. Dodał, że zapis dotyczący remontów dróg na terenie Gminy Rogóźno, co prawda 

jest korzystny, lecz wątpliwy z uwagi na fakt, że środki w ramach Nowego Ładu nie zostały ogłoszone 

i tym samym budzą niepewność. Radny p. Tomasz Kaliszewski oznajmił, że Radni z Gminy Rogóźno 

udzieliliby poparcia dla projektu budżetu Powiatu na 2023 rok, gdyby zawierał on zapis gwarantujący 

środki dla Gminy Rogóźno. Dodał, że Samorządowcy z Gminy Rogóźno również wyrazili negatywną 

opinię, co do projektu budżetu Powiatu. Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział również, że środki,  

które w 2022 roku zostały przeznaczone na inwestycje na terenie Gminy Rogóźno, przepadły,  

a Gmina została ich pozbawiona. Dodał, że jako Radny sądził, iż w 2023 roku środki te zostaną 

przeznaczone na realizację zadań właśnie w tej Gminie. Powiedział także, że zgodnie z założeniami  

z dnia 20 kwietnia br. środki miały zostać przesunięte na późniejszy okres, jednak to nie nastąpiło,  

a tym samym wywołało oburzenie Radnych oraz zniesmaczenie Samorządu. 

4. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska stwierdziła, że w jej 

ocenie, jest niedobry dobór Zarządu Powiatu. Wyjaśniła, że poprzedni Członek Zarządu p. Jan 

Kowarowski rozumiał, że w skład Powiatu Grudziądzkiego wchodzi 6 Gmin. Powiedziała, że opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej nie dotyczy ilości środków, jakie są przeznaczane na poszczególne 

zadania. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofia Laskowska oznajmiła,  

że w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok zaplanowano 320 tys. zł na wykonanie zadania  

w Gminie Rogóźno, po czym przyznała, że będzie pełna podziwu w przypadku otrzymania tychże 

środków. Dodała, iż wstrzymuje się zarówno od negatywnych, jak i pozytywnych opinii,  

lecz będzie głosowała przeciw zaproponowanemu budżetowi.  
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5. Radny p. Marek Czarnuch powiedział, że przychyla się do wypowiedzi Przewodniczącej 

Komisji skarg, wniosków i petycji p. Zofii Laskowskiej. Dodał, że Radni z Gminy Łasin również 

mówią „nie” zarówno zaproponowanej formie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok,  

jak i Zarządowi Powiatu, który nie dostrzega potrzeb i nie daje możliwości na zrównoważony rozwój 

Powiatu. Powiedział, że w myśl często przytaczanej przez m.in. Wicestarostę p. Marcina Dziadzio, 

ideologii o tym, że radni powiatu nie pełnią funkcji radnego gminy, zgromadzeni Radni powinni 

odpowiedzialnie zagłosować i stanąć po stronie tych Gmin, które w projekcie budżetu Powiatu  

są niedocenione poprzez niewielką ilość przeznaczonych środków oraz tych Gmin, które zostały 

całkowicie pominięte. Radny p. Marek Czarnuch stwierdził, że obecny projekt budżetu skutecznie 

wymazał wszystkie drogi powiatowe z Gminy Łasin, a tym samym odnosi wrażenie, że Gmina Łasin 

nie wchodzi w skład gmin powiatu grudziądzkiego. Dodał, że w jego ocenie, Gmina Łasin oraz Gmina 

Rogóźno niemalże od samego początku były spychane na ostatnie miejsca w projektach budżetowych 

realizowanych przez obecną kadencję. Powiedział, że Starosta p. Adam Olejnik zapewniał,  

że z czasem trwania kadencji proporcje będą się zmieniać na korzyść tych Gmin, w których jest mniej 

inwestycji. Radny p. Marek Czarnuch stwierdził, że obecnie można stwierdzić, ile jest warte słowo 

Starosty. Dodał, że hasło wypowiadane przez Starostę p. Adama Olejnika na temat zrównoważonego 

rozwoju Powiatu nie ma żadnego pokrycia. Powiedział również, że żadna z propozycji zgłaszanych 

przez Radnych z Gminy Łasin do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok, nie została ujęta. Radny  

p. Marek Czarnuch powiedział również, że nie stoi na przekór jakiejkolwiek Gminie, cieszy się,  

że są realizowane inwestycje drogowe, po czym dodał, aby nie wykonywać inwestycji na terenie danej 

Gminy kosztem innych Gmin. Oznajmił, że na początku kadencji był przekonany, że Radni Powiatu 

obierają słuszny kierunek, oparty na wzajemnym szacunku i zrównoważonym podziale środków  

na wszystkie Gminy. Stwierdził, że negatywne opinie Komisji Rady Powiatu w sprawie projektu 

budżetu Powiatu na 2023 rok powinny zasygnalizować Zarządowi wyciągnięcie wniosków,  

a następnie dokonanie zmian, jednak tak się nie stało. W związku z powyższym zapytał, ile warte  

są opinie Komisji Rady Powiatu i czy mają one jakiekolwiek znaczenie. 

6. Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że projekt budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2023 rok stanowi, w jego ocenie, kwintesencje działania Zarządu Powiatu. Odniósł się do kwestii 

związanej z zrównoważonym rozwojem, po czym dodał, iż „zagarnięcie 90% środków budżetu 

Powiatu na drogi w gminach, z których wywodzą się Członkowie Zarządu, nie mogę tego inaczej 

nazwać, jak tylko grabieżą w białych rękawiczkach”. Oznajmił, że ziścił się czarny scenariusz,  

który wygłaszał już wielokrotnie podczas obrad Sesji Rady Powiatu, a mianowicie: bogaci będą 

jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze bardziej biedniejsi. Radny p. Mirosław Guzowski powiedział,  

że pomimo negatywnych opinii Komisji Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu na 2023 

rok, Zarząd Powiatu przedstawił pod głosowanie niezmieniony projekt budżetu, przedkładając na jego 

obronę pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest wymogiem prawnym. 

Stwierdził, że rolą Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wydawanie opinii o przedkładanych 
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projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem kryteriów 

celowości, rzetelności i gospodarności, a nie jego sprawiedliwego podziału. Następnie zwrócił się  

do Wicestarosty p. Marcina Dziadzio, informując, iż na remonty i inwestycje w latach 2019 – 2022  

na terenie Gminy Grudziądz liczącej 23,94 % dróg przeznaczono ponad 16 424 000,00 zł, natomiast  

w Gminie Łasin, która ma o 4 % mniej dróg przeznaczono kwotę 8 299 170,00 zł. Dodał, że Gmina 

Łasin była liderem w remontach dróg, po czym stwierdził, że taka kolej rzeczy spotka Gminę 

Rogóźno. Kolejno Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że Starosta przekonywał Radę Powiatu, 

że projekt budżetu Powiatu na 2023 rok uwzględnia większość wniosków Komisji Rady Powiatu 

składających swoje propozycje, po czym stwierdził, iż odnosi wrażenie, że brał udział w innym 

posiedzeniu Komisji lub Starosta pomylił posiedzenie Komisji z posiedzeniem Zarządu Powiatu. 

Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej  

to mrzonki podawane do wiadomości niezorientowanym mieszkańcom powiatu i całemu 

społeczeństwu. Następnie zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu, według jakich kryteriów został 

opracowany projekt budżetu Powiatu na 2023 rok w kwestii dróg. Powiedział, że kryteria tworzone 

przez Zarząd zostały zmieniane wielokrotnie, aby usprawiedliwiać swoje poczynania. Przypomniał,  

że pierwotnie odnoszono się do ilości kilometrów dróg powiatowych w danej gminie, a następnie  

do ilości dróg i mieszkańców, częstotliwości ruchu pojazdów oraz ilości osób mieszkających przy 

danej drodze. Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że wprowadzono preferencje dla Gmin 

partycypujących w kosztach, co według niego, jest swoistym szantażem. Stwierdził, że Powiat 

Grudziądzki składa się z 6 Gmin tylko w przypadku rozliczeń dochodów podatkowych, subwencji, 

dotacji, ale w kwestii wydatków już nie.  

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

Zielińska porównała Powiat Grudziądzki do tortu, który dzielony jest na 6 części, ponieważ Powiat 

liczy 6 Gmin. Powiedziała, że każda Gmina otrzymuje swoją część tortu, uzależnioną od ilości 

mieszkańców, kilometrów dróg, jakości i standardów dróg. Dodała, że w kwestii inwestycji 

drogowych oraz remontów dróg w przeliczeniu na metry, uważa, że Rada Powiatu powinna się 

poszczycić faktem, że zachowano równomierny podział. Powiedziała, że nie jest możliwy równy 

podział środków na każdą Gminę, ponieważ jest on uzależniony od położenia danej Gminy, ilości 

mieszkańców, czy też dróg powiatowych.  

Radny p. Tomasz Kaliszewski nawiązał do porównania Powiatu do tortu, o którym 

powiedziała Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa  

p. Grażyna Zielińska. Oznajmił, że tort ten dzielony jest, jego zdaniem, w taki sposób iż Gmina 

Rogóźno dostała okruchy, a Gmina Łasin była przy podziale.  

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

Zielińska powiedziała, że złożyła wnioski do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok dotyczące 

czterech przejść dla pieszych, lecz zostało wybrane tylko jedno przejście. Wyjaśniła, że nie zamierza 
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się obrazić z tego powodu, ponieważ w innej Gminie najwidoczniej były bardziej potrzebne tego typu 

zadania. Powiedziała, iż cieszy się, że chociaż jedno przejście dla pieszych zostanie wykonane,  

po czym dodała, że dalsze starania dają szansę na realizację kolejnych przejść w następnym roku. 

Powiedziała, że nie ma możliwości ujęcia wszystkich propozycji składanych przez Komisje Rady 

Powiatu. 

8. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że z pewnością Gmina Rogóźno nie została 

pominięta, jeżeli chodzi o środki finansowe, a kwota opiewająca na 1 mln zł nie została zabrana,  

lecz przesunięta na inne zadanie, które zostało zrealizowane. Oznajmił, że na terenie Gminy Rogóźno 

został zrealizowany remont drogi powiatowej relacji Gardeja – Łasin, na odcinku ok. 3 km za środki 

wynoszące ponad 1 mln zł. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że Gmina Łasin również nie 

była pomijana, ponieważ w latach 1999 – 2022 biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w danej gminie 

do procentu sumy inwestycji i remontów, Gmina Łasin nie wypada najsłabiej, natomiast Gmina 

Grudziądz jest poniżej procentu. Oznajmił także, że w przypadku budowy drogi w miejscu, gdzie nie 

ma infrastruktury towarzyszącej, koszt ten będzie niższy od budowy drogi w zwartej zabudowie,  

co należy zaakceptować.  

9. Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że rozumie, iż inwestycje na terenie Gminy 

Grudziądz będą wymagały większych nakładów finansowych z uwagi na m.in. kanalizację  

oraz Internet, po czym dodał, że nie wszystkie drogi tak znacznie różnią się od siebie. Jako przykład 

wymienił drogę w Gminie Łasin, prowadzącą do PSZOK, na której wykonana została nakładka. 

Radny p. Mirosław Guzowski powiedział, że droga ta znajduje się w terenie zabudowanym, w obrębie 

granic miasta, lecz nie wymieniono krawężników na nowe oraz nie wykonano kawałka chodnika. 

Powiedział, że na terenie Gminy Łasin wykonywane są głównie remonty dróg w formie nakładki 

asfaltowej, po czym zwrócił uwagę na film przedstawiający inwestycje drogowe wykonane w 2022 

roku oraz wypowiedź Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego p. Józefa Ramlaua, który wyraźnie 

podkreślił, iż nie liczy się tylko położona warstwa nawierzchni, ale również podbudowa drogi. Radny 

p. Mirosław Guzowski stwierdził, że obecnie nacisk sprzętu rolniczego jest taki, jak samochodów 

ciężarowych, w związku z czym drogi muszą być wykonywane w odpowiednim standardzie. 

10. Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek powiedziała, że jako Członek 

Zarządu przyjmuje krytykę pod względem projektu budżetu, natomiast jest jej niezmiernie przykro,  

że krytyka kierowana jest od dłuższego czasu, zwłaszcza pod adresem Gminy Grudziądz. Oznajmiła, 

że z pewnością nie miała miejsca sytuacja, o której mówił Radny p. Mirosław Guzowski, iż Zarząd 

Powiatu „rozdaje środki, jak mu się żywnie podoba”. Wyjaśniła, że nad projektem budżetu pracuje 

bardzo dużo osób, a Starosta p. Adam Olejnik podejmuje decyzje wspólnie z całym Zarządem,  

po czym zapewniła, że żaden problem nie jest bagatelizowany przez Starostę, ani przez Zarząd 

Powiatu. Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek powiedziała, że priorytetem 

było funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, 
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co udało się poprawić. Dodała, że bardzo dobrze ma się również organizacja transportu publicznego, 

jednak w dalszym ciągu poruszane są kwestie dróg, jako te priorytetowe. Powiedziała, że w trakcie 

remontu drogi na terenie Gminy Łasin, był czas, kiedy na terenie Gminy Grudziądz przez 2 lata nie 

realizowano żadnej inwestycji, jednak jako mieszkanka tejże Gminy nie miała do nikogo pretensji. 

Oznajmiła, iż odnosi wrażenie, że liczy się tylko Gmina Łasin. Powiedziała także, że sprawa związana 

z przesunięciem środków z inwestycji z Gminy Rogóźno, również została wyjaśniona Radnemu  

p. Tomaszowi Kaliszewskiemu, jednak dzisiaj ponownie powraca do tego samego tematu. 

Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek powiedziała, że według niej, budżet 

Powiatu na 2023 rok jest bardzo dobrze ukierunkowany, po czym zapewniła, że Starosta p. Adam 

Olejnik nie lekceważy wniosków składanych przez Komisje Rady Powiatu.  

Radny p. Marek Czarnuch zwrócił się do Przewodniczącej Komisji polityki społecznej  

p. Barbary Dobek, informując, że wszelkie uwagi nie są kierowane pod adresem jej osoby. 

Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek powiedziała, że takie odniosła 

wrażenie podczas ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu. 

Radny p. Marek Czarnuch ponownie słowa skierował do Przewodniczącej Komisji polityki 

społecznej p. Barbary Dobek, tłumacząc, iż wchodzi ona w skład Zarządu Powiatu, podejmuje 

decyzje, podpisuje dokumenty, stąd też padają słowa kierowane pod adresem całego Zarządu.  

Dodał, że każdy Radny Powiatu w pewnym sensie walczy o swój „kawałek tortu”. Radny p. Marek 

Czarnuch oznajmił, że w skład Zarządu Powiatu powinna wchodzić również osoba z Gminy Łasin, 

ponieważ podczas pełnienia funkcji członka Zarządu przez p. Jana Kowarowskiego, podział środków 

rozkładał się w zupełnie inny sposób oraz nie było takich napięć, jakie panują obecnie.  

Następnie powtórzył, iż w projekcie budżetu Powiatu na 2023 rok, Gmina Łasin nie została ujęta,  

po czym podkreślił, aby Gminy nie rozwijały się kosztem pozostałych Gmin.  

Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek powiedziała, że w tym 

momencie nie jest czas na zmiany w budżecie, po czym oznajmiła, iż kolejny rok niesie za sobą 

kolejny projekt budżetu, więc warto zaczekać.  

11. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski stwierdził, że trudno się 

odnieść do wcześniejszych wypowiedzi, które zawierają dużo emocji, brak obiektywizmu  

oraz niekompetencje, po czym uznał, że żadne racjonalne argumenty nie trafiają do tych Radnych, 

którzy są przeciw. Powiedział, że projekt budżetu nie dotyczy danej Gminy, lecz całego Powiatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski oznajmił, że od 2 – 3 lat słyszy przede 

wszystkim uwagi dotyczące Gminy Łasin oraz Gminy Rogóźno, po czym poprosił o obiektywizm. 

Powiedział, że Zarząd Powiatu postępuje zgodnie z kryteriami dotyczącymi podziału środków, 

natomiast wszystkie decyzje podejmowane są po uzyskaniu zgody od Rady Powiatu. Zwrócił się  

z prośbą, aby docenić starania Starosty oraz Zarządu Powiatu, który w jego ocenie, bardzo dobrze 

pracuje. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski poprosił również, aby wziąć 

pod uwagę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia cały budżet i nie wykazała żadnych 
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uwag odnośnie projektu. Przytoczył także opinie, jakie padały pod adresem Wicestarosty p. Jana 

Kowarowskiego oraz Radnego p. Krzysztofa Klucznika, po czym doradził powściągliwość w ocenach. 

Powiedział, że obrażają go sformułowania, że budżet jest nieporozumieniem oraz jest niemoralny. 

Zakomunikował, iż będzie głosował za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu Powiatu  

na 2023 rok, po czym poprosił o przemyślenie swoich głosów, gdyż głosowanie dotyczy budżetu 

całego Powiatu Grudziądzkiego.  

12. Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Grzegorz Masiota powiedział, że będzie głosował  

za przyjęciem projektu budżetu Powiatu na 2023 rok, ponieważ jego zdaniem, budżet jest dobrze 

skonstruowany.  

13. Radna p. Bożena Maj oznajmiła, że zgadza się z projektem budżetu, lecz nie w całości. 

Powiedziała, że sprawy związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie 

oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych są istotne, lecz dla mieszkańców najważniejsze  

są drogi, chodniki oraz przejścia dla pieszych. Dodała, że nie zgadza się z załącznikiem nr 3  

do projektu budżetu, który dotyczy inwestycji, gdyż jedna Gmina otrzymała 90 % środków, natomiast 

inna nie otrzymała żadnych środków. Radna p. Bożena Maj powiedziała, że nie zgadza się z taką 

sytuacją i będzie głosowała przeciw.  

14. Radny p. Tomasz Kaliszewski powiedział, że Wicestarosta p. Marcin Dziadzio twierdzi,  

że Gmina Rogóźno otrzymała 1 mln zł na inwestycje, co jest nieprawdą. Oznajmił,  

że na terenie Gminy Rogóźno odbyły się remonty bieżące, które objęły część drogi powiatowej relacji 

Gardeja – Łasin za kwotę 600.000,00 zł oraz naprawa ubytków, co łącznie stanowi kwotę  

w wysokości 1 mln zł brutto. Zwrócił uwagę, że miał na myśli inwestycje, nie remonty wykonywane 

w ramach nakładki asfaltowej.  

15. Radny p. Aleksander Zadykowicz powiedział, że Radni, którzy wyrażają negatywne opinie 

odnośnie zaproponowanego budżetu Powiatu na 2023 rok zawsze będą przeciwko, bez znaczenia  

jak budżet zostanie przygotowany.  

16. Radna p. Bożena Nadworna powiedziała, że Rada Powiatu powinna tworzyć jedność. 

Oznajmiła, że nie odpowiada jej fakt, że jedna Gmina została pominięta w projekcie budżetu. 

Stwierdziła, że Radni są za rozwojem Powiatu, czego dowodem są głosowania podczas obrad Sesji 

Rady Powiatu, po czym oznajmiła, że Radni nie mogą pogodzić się z pominięciem jednej z Gmin.  

Poprosiła, żeby środki były dzielone na wszystkie Gminy, po czym zakomunikowała,  

iż będzie głosowała przeciw.  

17. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski oznajmił, że budżet to nie jest 

tort i nie ma możliwości, aby równo go podzielić.  

18. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że w wielu samorządach pojawia się krytyka obecnego 

systemu konstruowania zadań budżetowych na przyszły rok. Dodał, że dyskusja w tymże zakresie 

toczy się od dłuższego czasu, jednak w dalszym ciągu obowiązkiem jest konstruowanie rocznego 

budżetu. Przyznał, że w czasie dynamicznych zmian oraz niepewności związanej z przyszłością, 
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skonstruowanie budżetu, który zadowoli wszystkich i zawierającego wszystkie zadania jest 

niemożliwe. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że zapowiadane zmiany nastąpią w systemie 

finansowania samorządów, jednak w chwili obecnej należy pogodzić się z sytuacją, że należy przyjąć 

budżet z założeniem jego wielokrotnych zmian w ciągu roku. Oznajmił, że budżet Powiatu  

na 2022 rok, który został przyjęty w grudniu ubiegłego roku, znacznie różni się od budżetu Powiatu  

na 2022, który obowiązuje obecnie. Wyjaśnił, że zmiany w budżecie wynikają z faktu, iż na realizację 

zadań należy posiadać środki, których niestety Powiat nie jest w stanie zabezpieczyć z budżetu,  

co z kolei wiąże się z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Starosta p. Adam Olejnik zwrócił 

uwagę na fakt, że Zarząd Powiatu nie wycofał się z żadnego zadania. Powiedział, że Zarząd Powiatu 

nie zamierza wycofać się z inwestycji dotyczącej drogi powiatowej w Białochowie, a zabezpieczenie 

kwoty w wysokości ponad 300.000,00 zł odpowiada warunkom przystąpienia do Polskiego Ładu. 

Przypomniał także, że zwiększono wysokość dochodów na 2022 rok, gdzie środki te będą wolnymi 

środkami w 2023 roku. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wierzy w kontynuowanie Programu 

Polski Ład, jednak w przypadku jego zaprzestania, konieczne będzie przekonstruowanie budżetu 

Powiatu, co z kolei nie odbędzie się bez zgody Rady Powiatu. Zapewnił, że Zarząd Powiatu dołoży 

wszelkich starań, aby pozyskać środki finansowe na drogę w Białochowie. Powiedział, że Radni 

Powiatu mają podstawy, żeby cieszyć się z dokonań, jakie zostały zrealizowane podczas trwającej 

kadencji, którą można określić, jako kadencję rozwoju. Dodał, że takie określenie nie jest tylko opinią 

Zarządu, ale również opinią mieszkańców Gmin, których przedstawiciele w Radzie Powiatu  

tak bardzo krytykują działania Zarządu. Oznajmił, że Powiat Grudziądzki zajmuje wysokie miejsce  

w pierwszej dziesiątce wśród samorządów powiatowych w Polsce w rankingu finansowym, czwarte 

miejsce w województwie w rankingu inwestycyjnym, natomiast w rankingu ogólnopolskim Powiat 

Grudziądzki uplasował się na 57 miejscu, gdzie na początku kadencji znajdował się na 158 miejscu. 

Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że Zarząd Powiatu nie wycofuje się z realizacji zadania 

dotyczącego drogi powiatowej relacji Mędrzyce – Łasin, lecz nie ma możliwości ujęcia zadania  

w budżecie Powiatu, gdyż nie uruchomiono jeszcze naboru wniosków. Wyjaśnił, że w przypadku 

drogi powiatowej relacji Strzelce – Jankowice nie złożono wniosku w ramach Polskiego Ładu,  

aby zostawić możliwość wnioskowania o większe środki finansowe na realizację innego zadania. 

Następnie poprosił wszystkich Radnych o próbę obiektywizmu i pozytywnego nastawienia. 

Powiedział, że niezwykle trudno jest opanować emocje podczas usłyszenia zarzutów, które godzą  

w uczucia, czego dowodem są wypowiedzi zarówno Starosty, jak i jego przedmówców. Starosta  

p. Adam Olejnik poprosił o przyjęcie zaproponowanego projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2023 rok.  

19. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zwróciła uwagę, iż na początku kadencji 

budżet opiewał na kwotę ok. 20 mln zł, natomiast obecnie wynosi 60 mln zł. Powiedziała, że kwota  

ta wynika z pozyskiwania środków przez Starostę, Zarząd Powiatu oraz pracowników Starostwa 
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Powiatowego. Dodała, że jako mieszkanka Gminy Rogóźno będzie głosowała za przyjęciem 

proponowanego budżetu Powiatu, ponieważ ma pełne zaufanie do Starosty.   

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

lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2023 rok. 

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 uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok została przyjęta 

przez 10 Radnych, przy 6 głosach przeciw oraz 1 wstrzymującym się.  

Uchwała Nr XLIV/82/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do projektu uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków. Zapytała, czy Radni zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowego projektu uchwały. 

Wobec braku pytań i uwag 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 przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

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

do treści przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

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

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

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  

lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

została przyjęta przez 17 Radnych. 

Uchwała Nr XLIV/83/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik  

nr 11 do protokołu. 
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Wykaz głosowań XLIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń Radnych, w związku z czym: 

1. Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz p. Hanna Kołodziej, w imieniu mieszkańców Gminy 

Grudziądz, podziękowała za współpracę Staroście p. Adamowi Olejnikowi, Wicestaroście  

p. Marcinowi Dziadzio, Członkom Zarządu, Radnym Powiatu oraz pracownikom Starostwa 

Powiatowego oraz pogratulowała przyjęcia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz p. Hanna Kołodziej powiedziała, że z uwagi na komentarze, 

iż Gmina Grudziądz jest szczególnie wyróżniona przez Zarząd Powiatu, pozwoliła sobie przeliczyć 

wskaźniki przypadające na jednego mieszkańca, które są nieco niższe niż w 2022 roku.  

Dodała, że z budżetu Gminy Grudziądz przekazano Powiatowi Grudziądzkiemu dotacje w wysokości: 

- 2019 rok: 1 500 000,00 zł,  

- 2020 rok: 20 000,00 zł, 

- 2021 rok: niecałe 20 000,00 zł, 

- 2022 rok: 3 165 846,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz p. Hanna Kołodziej powiedziała, że ilekroć uczestniczy  

w obradach Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, za każdym razem te same osoby nie są obiektywne. 

Dodała, że dla niej, słowa i działania świadczą o autentyczności radnego, natomiast w tym przypadku 

ma ku temu wielkie obawy.  

Radny p. Mirosław Guzowski zwrócił uwagę Przewodniczącej Rady Gminy Grudziądz p. Hannie 

Kołodziej, aby pouczenia wygłaszała Radnym Gminy Grudziądz. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek oznajmiła, że gość ma prawo do wypowiedzi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz p. Hanna Kołodziej powiedziała, że ma prawo oceniać,  

jako mieszkanka Powiatu oraz ma prawo przekazywać informacje. Oznajmiła, że składając przysięgę, 

przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego gminy lub powiatu, składane jest 

przyrzeczenie odnośnie działania w interesie wszystkich mieszkańców gminy, czy powiatu. Wyjaśniła, 

że niektórzy z Radnych Powiatu używają określeń takich jak „walczymy” oraz „dla mojej Gminy jest 

to niekorzystne”, przy czym warto podkreślić, że Powiat jest całością. Przewodnicząca Rady Gminy 

Grudziądz p. Hanna Kołodziej podsumowała, iż nieuzasadniona krytyka to często ukryta pochwała.  

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz p. Hanna Kołodziej złożyła gratulacje oraz kwiaty 

na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu Grudziądzkiego p. Marzeny Dembek.  
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2. Starosta p. Adam Olejnik powtórzył, że Rada Powiatu Grudziądzkiego ma powody  

do zadowolenia ze względu na nową Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą, Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie, funkcjonujący transport publiczny oraz zmodernizowane 64 km dróg. 

Dodał, że na początku kadencji zakładano modernizację 70 km dróg, jednak z pewnością liczba  

ta zostanie przekroczona. Starosta p. Adam Olejnik powiedział, że wszelkie notowania zewnętrzne 

oceniające działania Powiatu Grudziądzkiego pokazują, że został obrany dobry kierunek.  

Dodał, że Starostwo Powiatowe w Grudziądzu jest dobrze zorganizowane, pracownicy bardzo dobrze 

wykonują swoje obowiązki, dobrze funkcjonują jednostki podległe, natomiast wyremontowany 

budynek Starostwa Powiatowego może być chlubą Grudziądza i dawać satysfakcję mieszkańcom 

Powiatu. Następnie Starosta p. Adam Olejnik podziękował za współpracę Przewodniczącej Rady 

Powiatu p. Marzenie Dembek, Członkom Zarządu, kierownikom jednostek i wydziałów  

oraz wszystkim pracownikom. W szczególności podziękowania skierował pod adresem Wicestarosty 

p. Marcina Dziadzio, Skarbnika Powiatu p. Grażyny Kality oraz Sekretarza Powiatu p. Doroty 

Kaczerowskiej. Kolejno życzył wszystkim dystansu do siebie i do rzeczywistości, pogody ducha, 

optymizmu, zdrowia, wytrwałości oraz pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i nie 

tracenia wiary w to, że kolejny rok również będzie dobry.  

3. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przyłączyła się do życzeń Starosty  

p. Adama Olejnika oraz podziękowała za współpracę. Następnie zwróciła się do Radnego p. Tomasza 

Kaliszewskiego, iż w związku z faktem, że jest współtwórcą pozyskanych 20 mln zł na budowę hali 

targowej w Grudziądzu, mógłby pomóc w pozyskaniu środków dla Powiatu Grudziądzkiego. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapewnił, iż postara się.  

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XLIV Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:16. 
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