
 
 

Protokół Nr XVI/2020 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 3 czerwca 2020 r. 

XVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła się, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), w trybie zdalnym, 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, poprzez system informatyczny 

posiedzenia.pl (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

prowadziła sesję z Sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, 

przy ul. Małomłyńskiej 1. 

XVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 11:00. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego, a także Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę oraz pracowników Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

 Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, 

że w Sesji uczestniczy 16 na 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Lista radnych obecnych na XVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 3 czerwca 

2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przedstawiła porządek obrad Sesji i przystąpiła do głosowania, w wyniku którego 16 radnych, 

tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, p. Mirosław 

Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia 

Laskowska, p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam Olejnik, p. Jerzy 

Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska głosowało za przyjęciem porządku 

obrad. 

Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 3 czerwca 2020 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

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

z XV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i Zarządu oraz opublikowany 

na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego i do chwili obecnej nie zostały zgłoszone żadne 
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uwagi ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu 

bez jego odczytywania, w wyniku którego 16 radnych, tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, 

p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof 

Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, 

p. Bożena Nadworna, p. Adam Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz 

oraz p. Grażyna Zielińska głosowało za przyjęciem protokołu. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła Starostę p. Adama 

Olejnika o przedstawienie informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między 

Sesjami Rady Powiatu i sprawozdania Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres 

między XV a XVI Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania uchwał 

Rady Powiatu. 

Do przedstawionej informacji o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XV a XVI 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu, radni nie 

zgłosili pytań ani uwag. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XV a XVI Sesją Rady Powiatu 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili żadnych wniosków ani interpelacji. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przekazała, że zgodnie z art. 12 

pkt 6a i art. 30a pkt 1, 2, 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd 

powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Nad przedłożonym 

raportem przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty rada powiatu przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

poinformowała, że realizując ustawowy obowiązek Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawił 

Radzie Powiatu Grudziądzkiego dokument pt.: „Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 

rok”, zawierający podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim – 2019, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu „Raport o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok” zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Dodał, 

że opracowaniem powyższego dokumentu zajmował się zespół pracowników Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu pod kierownictwem Sekretarza Powiatu p. Doroty Kaczerowskiej. 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska dodała, że „Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2019 rok” został przygotowany przez Starostę p. Adama Olejnika, Sekretarza Powiatu p. Dorotę 

Kaczerowską oraz pracowników Starostwa Powiatowego: p. Hannę Lotarską, p. Małgorzatę 

Staszewską oraz p. Łukasza Szulca. Poinformowała, że podstawą opracowania Raportu były 
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sprawozdania oraz informacje przekazane przez kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego 

oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego. Ponadto 

Sekretarz Powiatu p. Dorota Kaczerowska wskazała, że przedmiotowy raport zawiera podsumowanie 

działalności zarządu powiatu, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał 

rady powiatu. Dodała, że w porównaniu do dokumentu z roku ubiegłego, „Raport o stanie Powiatu 

Grudziądzkiego za 2019 rok” został wzbogacony m. in. o informacje na temat sportu, edukacji 

i poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego, jak również o wykazy inwestycji 

i remontów drogowych przeprowadzonych w roku 2019. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prezentację, podsumowująca zakres oraz treść „Raportu o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok”. 

Prezentacja podsumowująca zakres oraz treść „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2019 rok” stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek podziękowała Staroście p. Adamowi Olejnikowi 

za przedstawienie prezentacji, a następnie otworzyła dyskusję nad „Raportem o stanie Powiatu 

Grudziądzkiego za 2019 rok”. 

Radna p. Zofia Laskowska stwierdziła, że w jej opinii „Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego 

za 2019 rok” jest zwięzły, rzeczowy i dobrze obrazuje pracę Zarządu Powiatu oraz Radnych. Dodała, 

że powyższy dokument w dużym stopniu ukazuje osiągnięcia Powiatu Grudziądzkiego w roku 2019. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski wskazał, że jego zdaniem „Raport 

o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok” jest obszerny i zwarty. Ponadto Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski wyraził podziękowania dla Starosty p. Adama Olejnika 

za przygotowanie prezentacji podsumowującej Raport i wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień. 

Następnie podkreślił wzrost inwestycji i remontów drogowych w Powiecie Grudziądzkim w roku 

2019. Wskazał, że w porównaniu z latami poprzednimi, w roku 2019 oddano do użytku o 7 km dróg 

więcej. 

Przewodnicząca Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek zwróciła uwagę na merytoryczne 

przygotowanie „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok”. Dodała, że powyższy 

dokument w znacznym stopniu przybliża zmiany, jakie dokonały się w powiecie grudziądzkim 

w roku 2019, również w wyniku działań władz Powiatu. Przewodnicząca Komisji polityki społecznej 

p. Barbara Dobek doceniła w szczególności wzrost aktywności osób zarządzających Zespołem Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie, co przyczyniło się do zwiększenia naboru na rok szkolny 2019/2020 

oraz rozwoju szkoły. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch stwierdził, że jego zdaniem Zarząd Powiatu 

wraz ze Starostą p. Adamem Olejnikiem obrał dobry kierunek działań. W imieniu Komisji rewizyjnej 
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wyraził również dumę z owocnej współpracy radnych powiatowych z Zarządem Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek podziękowała za dobrą współpracę między Radą 

Powiatu a Zarządem. Podkreśliła, że jej zdaniem decyzje zarządu są rozważne i przemyślane. 

Podziękowała w szczególności Staroście p. Adamowi Olejnikowi za efektywną organizację pracy 

Zarządu oraz za wyważone wypowiedzi i umiejętność skonsolidowania członków zarządu 

oraz pozostałych radnych w celu usprawnienia działań organów Powiatu Grudziądzkiego. Następnie 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek podziękowała wszystkim osobom 

zaangażowanym w opracowanie „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok”. Dodała, 

że w jej opinii przedmiotowy dokument jest rzeczowy i solidnie przygotowany. Ponadto wyraziła 

swoje zaniepokojenie sytuacją demograficzną powiatu grudziądzkiego, przedstawioną w Raporcie. 

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

podziękowała za przygotowanie „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok”, który 

jej zdaniem w rzetelny sposób obrazuje rozwój powiatu w różnych aspektach i zakresach. Następnie 

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

zapytała, kto ustala wysokość stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że Zarząd Powiatu powołuje komisję stypendialną do ustalania 

wysokości oraz warunków przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Łasinie. Dodał, że w skład powyższej komisji wchodzą pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu oraz przedstawiciele szkoły. 

Wobec powyższego, Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa 

p. Grażyna Zielińska zawnioskowała o podniesienie wysokości stypendiów dla uczniów Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

Wobec braku dalszych uwag i pytań, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zakończyła 

debatę nad „Raportem o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok”. 

„Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok” stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zwróciła się z pytaniem, 

czy w związku z tym, że projekty uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, były 

szczegółowo omawiane na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Powiatu, zostanie zwolniona 

oraz zostaną zwolnieni Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski 

i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, z obowiązku czytania podstaw prawnych 

oraz załączników podejmowanych uchwał. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych tj.: p. Marek 

Czarnuch, p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, 

p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław Kucharski, p. Zofia Laskowska, 
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p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, 

p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego oraz zapytała, czy radni wnoszą uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu. 

W związku z brakiem uwag i wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

Dembek poprosiła Radnych o głosowanie, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego została jednogłośnie 

przyjęta przez 16 Radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, 

p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa 

Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, 

p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza 

oraz p. Grażynę Zielińską. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała członkom Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego uzyskania wotum zaufania. 

Uchwała nr XVI/18/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

przedstawiła procedurę, jaka będzie obowiązywała w przypadku projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego 

wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok: 

1. Omówienie przez Starostę p. Adama Olejnika sprawozdania z wykonania budżetu, łącznie 

ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia. 

2. Odczytanie przez Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2019 r. 

3. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji rewizyjnej p. Marka Czarnuch treści wniosku Komisji 

rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

4. Odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2019 rok. 

5. Dyskusja. 

W związku z powyższym, Starosta p. Adam Olejnik przystąpił do omówienia sprawozdania 

z wykonania budżetu łącznie ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia: 
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Rada Powiatu zatwierdzając budżet na 2019 rok zaplanowała dochody w kwocie 29.837.423,00 zł, 

a wydatki w wysokości 33.807.423,00 zł, czyli z planowanym deficytem 3.970.000,00 zł. 

W wyniku zmian w ciągu roku budżet po stronie dochodów wyniósł 38.642.195,12 zł, a po stronie 

wydatków 45.020.896,12 zł. W wyniku zmian w ciągu roku deficyt zwiększył się o 2.408.701,00 zł 

tj. do kwoty 6.378.701,00 zł. 

Faktyczne wykonanie dochodów to 39.862.083,96 zł, czyli 103,2 % zaplanowanego budżetu. 

W strukturze dochodów największy udział mają: 

- subwencje z budżetu państwa 35,4 % - 14.111.413,00 zł 

- środki otrzymane z FDS 23,2 % - 9.260.344,00 zł 

- dochody z podatków PIT i CIT 18,3 % - 7.294.415,96 zł 

- dotacje celowe i rozwojowe 13,8 % - 5.488.303,25 zł 

- dochody własne 9,3 % - 3.707.607,75 zł 

w tym: 

- opłaty komunikacyjne  - 1.044.304,00 zł 

- opłaty za wydanie prawa jazdy - 121.225,00 zł 

Ogółem  39.862.083,96 zł 

Wydatki zrealizowano w 88,6 %, tj. 39.893.122,71 zł, na plan 45.020.896,12 zł. 

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

- Transport i łączność 58,3 % - 23.259.949,15 zł 

- Administracja publiczna 11,6 % - 4.615.224,47 zł 

- Rodzina 10,1 % -  4.036.395,68 zł 

- Oświata i wychowanie 7,2 % - 2.884.552,09 zł 

- Obsługa długu publicznego 0,1 % - 25.469,77 zł 

Pozostałe, tj. m.in. PINB, Leśnictwo, Polityka społeczna, Gospodarka mieszkaniowa, Rolnictwo, 

Kultura fizyczna 12,7 % - 5.071.531,55 zł 

Ogółem  39.893.122,71 zł 

Wykonano następujące inwestycje: 

1) Przebudowa drogi nr 1378C Grudziądz – Gać – 5.440.487,41 zł, z tego: 

- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.707.252,00 zł, 

- dotacja od Gminy Grudziądz – 1.500.000,00 zł, 

- środki własne Powiatu – 1.233.235,41 zł. 

2) Przebudowa drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – 3.060.847,80 zł, z tego: 

- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.495.623,00 zł, 

- środki własne Powiatu – 1.565.224,80 zł. 
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3) Przebudowa drogi nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo – 6.032.730,75 zł, z tego: 

- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.000.000,00 zł, 

- środki własne Powiatu – 3.032.730,75 zł. 

4) Przebudowa drogi nr 1416C Zielnowo – Fijewo – 1.245.187,22 zł, z tego: 

- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 590.132,00 zł, 

- środki własne Powiatu – 655.055,22 zł. 

5) Dokumentacja projektowa przebudowy mostu i kładki na przepust na Strudze Radzyńskiej 

w miejscowości Świecie nad Osą – 36.654,00 zł. 

6) Zakup samochodu osobowego Citroen C-Elysee – 50.561,00 zł. 

7) Zakup przyczepy ciągnikowej – 36.406,50 zł. 

8) Zakup posypywarki ciągnikowej – 44.157,00 zł. 

9) Budowa chodników oraz zakup materiałów do ich budowy w miejscowościach: Mełno, Łasin, 

Nowa Wieś, Annowo, Radzyń Chełmiński, za łączną kwotę 151.411,22 zł. 

10) Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 1.014.601,58 zł, 

m.in. na digitalizację dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500: GESUT 

oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego. Urząd 

Marszałkowski przekazał na ten cel dotację w kwocie 862.411,33 zł, a wkład własny wyniósł 

152.190,25 zł. 

11) Zakup samochodu osobowego dla PINB – 62.490,00 zł. 

12) Projekt budowlany windy osobowej w budynku Starostwa – 12.915,00 zł. 

13) Geopartal jst - Etap II i III w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 24.438,87 zł. 

14) Dokumentacja dla projektu pt. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją przyszłego 

pracownika” w ZSP w Łasinie – 23.001,00 zł. 

15) Do Urzędu Miasta i Gminy Łasin przekazano kwotę 10.000,00 zł dla Szpitala im. Macieja 

z Miechowa w Łasinie z przeznaczeniem na sfinansowanie unitu stomatologicznego. 

16) W ramach pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz w formie dotacji celowej 

przekazano kwotę 10.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów przyłączenia do miejskiej sieci 

ciepłowniczej Powiatowego Urzędu Pracy. 

Ogółem zadania inwestycyjne zrealizowano za kwotę 17.255.889,35 zł, na plan 20.582.737,00 zł, 

tj. 83,8%. 

Podsumowując, osiągnięte dochody wyniosły: 39.862.083,96 zł, zrealizowane wydatki: 

39.893.122,71 zł, a wynik finansowy to : – 31.038,75 zł 

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu przedstawiona jest także informacja o stanie mienia 

Powiatu Grudziądzkiego.  
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Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że na temat powyższych sprawozdań została wydana 

pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

Następnie Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. 

Uchwała nr 5/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Grudziądzkiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia 

Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Kolejno Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Marek Czarnuch odczytał wniosek Komisji rewizyjnej 

w sprawie absolutorium wraz z opinią oraz opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Wniosek Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok, sygn. OR.0012.1.2020, z dnia 11 maja 2020 r., stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Opinia Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2019 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwala Nr 3/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, Wiceprzewodniczący Rady 

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

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą uwagi lub zapytania 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2019 rok. 

W związku z brakiem uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok została jednogłośnie przyjęta 

przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p  Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę 
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Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę 

Zielińską. 

Uchwała Nr XVI/19/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny 

Dembek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego 

za 2019 rok. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego za 2019. 

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

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

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok została jednogłośnie przyjęta 

przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę 

Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę 

Zielińską. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego uzyskania jednogłośnie absolutorium za rok 2019. 

Uchwała nr XVI/20/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik, w imieniu Zarządu Powiatu podziękował radnym Powiatu Grudziądzkiego 

za podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego, 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2019 rok. 

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

Przerwa trwała od godz. 12:30 do godz. 12:40. 

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

poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jerzego Wołoszyna o odczytanie projektu uchwały 
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Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasta 

Grudziądz. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz. 

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

do  projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy – Miasta Grudziądz. 

W związku z brakiem pytań i wniosków formalnych, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz została jednogłośnie przyjęta 

przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę 

Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę 

Zielińską. 

Uchwała nr XVI/21/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy – Miasta Grudziądz stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

W kolejnym punkcie obrad, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2020 rok. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok. 

W związku z brakiem pytań i 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 2020 rok została 

jednogłośnie przyjęta przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę 

Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa 

Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, 

p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza 

oraz p. Grażynę Zielińską. 

Uchwała nr XVI/22/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. 
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 Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn odczytał projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023. 

Wobec braku uwag i 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 2020 – 2023 została jednogłośnie przyjęta przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, 

p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza 

Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, 

p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego 

Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę Zielińską. 

Uchwała nr XVI/23/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego 

na lata 2020 – 2023 stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

Kolejno, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Grudziądzkiego instrumentem płatniczym. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat 

oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego instrumentem płatniczym. 

W związku z brakiem pytań i wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

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

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Grudziądzkiego instrumentem płatniczym została jednogłośnie przyjęta 

przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina 

Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, 

p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę 

Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę 

Zielińską. 
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Uchwała nr XVI/24/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego instrumentem płatniczym stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn odczytał projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”). 

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

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

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) została jednogłośnie przyjęta przez 16 radnych, 

tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława 

Guzowskiego, p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, 

p. Zofię Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, 

p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę Zielińską. 

Uchwała nr XVI/25/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

Kolejno, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Mieczysław Kucharski odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu lub przebudowy drogi powiatowej 

nr 1413C Boguszewo – Czeczewo. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu 

lub przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo. 

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

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

rozpatrzenia petycji w sprawie remontu lub przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – 

Czeczewo została jednogłośnie przyjęta przez 16 radnych, tj.: p. Marka Czarnuch, p. Marzenę 

Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, p. Tomasza 

Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię Laskowską, 
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p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, p. Jerzego 

Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę Zielińską. 

Uchwała nr XVI/26/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie remontu lub przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – 

Czeczewo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

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

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi do przedstawionego projektu. 

W związku z brakiem pytań i wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

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

Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

głosowało 15 radnych, tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin 

Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław 

Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam 

Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska. Przewodnicząca 

Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek wstrzymała się od głosu. W związku z powyższym, 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

została przyjęta. 

Uchwała nr XVI/27/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie 

na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. stanowi załącznik nr 19 

do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi do przedstawionego projektu. 

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

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

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jakuba w Dąbrówce 

Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

głosowało 15 radnych, tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin 

Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław 
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Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam 

Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska. Przewodnicząca 

Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek wstrzymała się od głosu. W związku z powyższym, 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jakuba 

w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

została przyjęta. 

Uchwała nr XVI/28/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej 

na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 20 

do protokołu. 

Kolejno, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odczytała projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

pw. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi do przedstawionego projektu. 

W związku z brakiem pytań i wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

Dembek przystąpiła do głosowania, w wyniku którego za przyjęciem uchwał Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Anny 

w Radzyniu Chełmińskim na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

głosowało 15 radnych, tj.: p. Marek Czarnuch, p. Marzena Dembek, p. Barbara Dobek, p. Marcin 

Dziadzio, p. Mirosław Guzowski, p. Tomasz Kaliszewski, p. Krzysztof Klucznik, p. Mieczysław 

Kucharski, p. Zofia Laskowska, p. Bożena Maj, p. Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam 

Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska. Przewodnicząca 

Komisji polityki społecznej p. Barbara Dobek wstrzymała się od głosu. W związku z powyższym, 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Anny 

w Radzyniu Chełmińskim na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

została przyjęta. 

Uchwała nr XVI/29/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim na prace 

konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Następnie, na prośbę Przewodniczącej Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn odczytał projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia przez Powiat Grudziądzki do realizacji projektu 

pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi 

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przystąpienia przez Powiat 

Grudziądzki do realizacji projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego 

pracownika”. 

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

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

przystąpienia przez Powiat Grudziądzki do realizacji projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe 

inwestycją w przyszłego pracownika” została jednogłośnie przyjęta przez 16 radnych, tj.: p. Marka 

Czarnuch, p. Marzenę Dembek, p. Barbarę Dobek, p. Marcina Dziadzio, p. Mirosława Guzowskiego, 

p. Tomasza Kaliszewskiego, p. Krzysztofa Klucznika, p. Mieczysława Kucharskiego, p. Zofię 

Laskowską, p. Bożenę Maj, p. Grzegorza Masiotę, p. Bożenę Nadworną, p. Adama Olejnika, 

p. Jerzego Wołoszyna, p. Aleksandra Zadykowicza oraz p. Grażynę Zielińską. 

Uchwała nr XVI/30/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia przez Powiat Grudziądzki do realizacji projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe 

inwestycją w przyszłego pracownika” stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Wykaz głosowań XVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu. 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili żadnych wniosków ani oświadczeń. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała Zarządowi Powiatu 

uzyskania absolutorium za rok 2019. 

 Następnie, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu 

p. Marzena Dembek zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XVI Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego”. 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 13:20. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


