
Protokół Nr XXIV/2021 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 10:05. 

 Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 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. 1842) obrady odbyły się w trybie 

zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek prowadziła sesję z Sali konferencyjnej 

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

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu Grudziądzkiego 

oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu biorących udział w posiedzeniu. 

 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 XXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 14 kwietnia 

2021 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 Radni Powiatu 

jednogłośnie przyjęli porządek obrad. W głosowaniu brało 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, p. Bożena Maj, 

Grzegorz Masiota, p. Bożena Nadworna, p. Adam Olejnik, p. Jerzy Wołoszyn, p. Aleksander 

Zadykowicz oraz p. Grażyna Zielińska. 

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 14 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

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

z XXIII 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 uwagi 

ani poprawki. W związku z tym przystąpiła do głosowania, w wyniku którego protokół z XXIII Sesji 



Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty 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. 

Radny p. Mirosław Guzowski zwrócił się z prośbą o zamieszczanie protokołów z posiedzeń Rady bez 

zbędnej zwłoki, tj. w takim czasie, przed kolejnym posiedzeniem Rady, który pozwoli na zapoznanie 

się z materiałem.  

 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 z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

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

między XXIII a XXIV Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. 

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

do przedstawionej powyżej informacji, w związku z czym: 

Radny p. Grzegorz Masiota: 

1) poprosił o informacje na temat udzielania pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu 

Dróg. 

Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że stosowne pełnomocnictwa udzielane są Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w sytuacji, gdy podejmowane są inwestycje i konieczne jest występowanie 

w roli zarządzającego drogą.  

2) zapytał o dalszy etap przebudowy drogi na odcinku Dąbrówka Królewska – Gruta. 

Starosta p. Adam Olejnik odparł, że Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w końcowej części sesji 

omówi wszystkie prace drogowe, które trwają w powiecie. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXIII a XXIV Sesją Rady Powiatu 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

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 brało udział 

16 Radnych. 

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

Olejnika o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania 

Członka Zarządu. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że w związku z pozbawieniem z mocy prawa funkcji 

dotychczasowego Wicestarosty Grudziądzkiego oraz koniecznością wyboru nowego Wicestarosty, 

a także na podstawie wniosku Starosty Grudziądzkiego o wybór Pana Marcina Dziadzio na funkcję 

Wicestarosty, konieczne jest odwołanie go z funkcji Członka Zarządu. 

Przy braku  pytań, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jerzego Wołoszyna o odczytanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu. 

Wobec braku uwag i 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 10 Radnych, przeciw było 

5 Radnych, natomiast 1 wstrzymał się od głosu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu została 

przyjęta większością głosów. 

Uchwała nr XXIV/74/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Zarządu 

stanowi załącznik numer 4 do protokołu. 

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

dotyczącego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Wicestarosty 

i zapytała, czy radni zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego projektu uchwały. 

Radny p. Marcin Dziadzio poprosił Radnych o kredyt zaufania i zapewnił, że będzie obiektywny dla 

wszystkich gmin z terenu powiatu. 



Radny p. Mirosław Guzowski wyraził swoje niezrozumienie dla zaproponowanej kandydatury Radnego 

p. Marcina Dziadzio na stanowisko Wicestarosty. Jego zdaniem w składzie Rady Powiatu 

Grudziądzkiego jest wiele osób o większym doświadczeniu i wiedzy w zakresie struktur działania 

organów samorządu terytorialnego. Dodał, że stanowisko Wicestarosty nie ogranicza się jedynie do 

działania w obrębie organu kolegialnego jakim jest Zarząd Powiatu, posiada on natomiast kompetencje 

i wykonuje zadania w zakresie określonym przez Starostę oraz przejmuje kierownictwo nad Starostwem 

Powiatowym w czasie jego nieobecności. Kolejno zapytał Radnego p. Marcina Dziadzio 

o doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, mieniem i nieruchomościami znacznej wartości 

oraz poprosił o podanie przybliżonej wartości zarządzanymi nieruchomościami. 

Radny p. Marcin Dziadzio odparł, że na aktualnym stanowisku Kierownika 

Administracyjno – Gospodarczego zarządza kilkunastoosobową grupą pracowników oraz dodał, 

iż mieniem powiatu włada cała Rada Powiatu. 

Radna p. Zofia Laskowska zwróciła uwagę, iż Radny p. Marcin Dziadzio często spóźniał się na obrady 

Rady lub wychodził zanim obrady się zakończyły oraz zabierał głos jedynie w przypadku gdy omawiane 

były drogi w Gminie Grudziądz. Zapytała również czy Radny p. Marcin Dziadzio prowadzi działalność 

gospodarczą. 

Radny p. Marcin Dziadzio odpowiedział, iż spóźnienia na obrady sesji, bądź szybsze wyjścia 

spowodowane były obowiązkami zawodowymi oraz, że w przypadku objęcia funkcji Wicestarosty 

zrezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zasugerował iż w związku z odejściem Radnego p. Jana Kowarowskiego 

pochodzącego z Gminy Łasin, jego miejsce powinien zająć również Radny z tego terenu.  

Radny p. Marek Czarnuch wyraził obawę dotyczącą transparentności w podejmowaniu decyzji przez 

Radnego p. Marcina Dziadzio w chwili objęcia funkcji Wicestarosty. Poprosił również o rozbudowanie 

poprzednich wypowiedzi i zapewnienie równego traktowania wszystkich gmin powiatu. 

Radny p. Marcin Dziadzio zadeklarował otwartość oraz szerokie spojrzenie na cały powiat. Wyraził 

również chęć współdziałania z Radnymi wchodzącymi w skład Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Radny p. Bożena Nadworna oznajmiła, że szanuje wybór Starosty p. Adama Olejnika i wyraziła obawę 

dot. współpracy Radych Powiatu zakresie współdziałania. Życzyła także kandydatowi do objęcia 

funkcji Wicestarosty, aby wszystkie gminy traktowane były sprawiedliwie. 

Radna p. Bożena Maj podzieliła obawy i słowa przedmówczyni. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował za powyższe wypowiedzi oraz uszanowanie zaproponowanej 

kandydatury. Dodał, że mając 30 lat objął stanowisko Dyrektora Szkoły w Radzyniu Chełmińskim, bez 

doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poprosił o życzliwe przyjęcie nowego Wicestarosty 



oraz zapewnił, że nowa funkcja sprawowana przed Radnego p. Marcina Dziadzio będzie sprawowana 

poprawnie. Wyraził również wiarę w pozytywną współpracę. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek oznajmiła, iż Rada Powiatu jest organem 

decydującym, który sprawiedliwie dba o rozwój powiatu we wszystkich gminach. 

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

Rady Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

wyboru Wicestarosty. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Wicestarosty. 

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 wyboru Wicestarosty głosowało 9 Radnych, 6 było przeciw, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek stwierdziła, że uchwała 

Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Wicestarosty została przyjęta większością głosów. 

Uchwała nr XXIV/75/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Wicestarosty stanowi 

załącznik numer 5 do protokołu. 

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

Olejnika o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Członka 

Zarządu. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił iż w związku z utratą stanowiska przez p. Jana Kowarowskiego oraz 

objęciem stanowiska Wicestarosty przez Radnego p. Marcina Dziadzio należy powołać nowego 

Członka Zarządu. Zaproponował na to stanowiska Radną p. Barbarę Dobek. Radna p. Barbara Dobek 

ma 40 lat, posiada wykształcenie wyższe, jest nauczycielem języka polskiego od ponad 20 lat. Bierze 

udział w licznych przedsięwzięciach społecznych, aktywnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz 

mieszkańców, min. w Stowarzyszeniu „ Q przyszłości” oraz Parafialnego Koła Caritas. Jest otwarta 

i komunikatywna. Prywatnie jest żoną i matką. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała objęcia stanowiska p. Marcinowi 

Dziadzio oraz zapytała, czy radni zgłaszają pytania lub uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu. 

Radna p. Zofia Laskowska wyraziła sympatię dla Radnej p. Barbary Dobek oraz niezadowolenie 

z  kolejnego stanowiska obejmowanego przez Radnego z Gminy Grudziądz. 



Radna p. Barbara Dobek pogratulowała Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio oraz podziękowała za 

wyróżnienie i zaufanie otrzymane od Starosty p. Adama Olejnika. Dodała, że będzie działać na korzyść 

całego powiatu. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zauważył nierówny podział stanowisk w Zarządzie oraz Radzie Powiatu. 

Pięć osób na głównych stanowiskach pochodzi z Gminy Grudziądz, co może prowadzić do sporów 

i nieporozumień podczas podejmowania kluczowych decyzji. Jego zdaniem uczciwie byłoby, aby 

Członkiem Zarządu został przedstawiciel Gminy Łasin, w której mieszka 10 tysięcy mieszkańców, 

co stanowi ¼ całego powiatu.  

Radna p. Bożena Nadworna wyraziła sympatię do Radnej p. Barbary Dobek, jednocześnie zgadza się 

z przedmówcami w sprawie wyróżniania Radnych tylko z jednej gminy.  

Radny p. Mirosław Guzowski poparł wypowiedzi przedmówców. 

Radny p. Grzegorz Masiota powiedział, iż wierzy w zapewnienia Radnej Barbary Dobek i Wicestarosty 

p. Marcina Dziadzio o równym traktowaniu wszystkich gmin powiatu. 

Radna p. Bożena Maj wyraziła obawę dotyczącą stronniczych działań Zarządu Powiatu. 

Przewodnicząca Rady p. Marzena Dembek powiedziała, że rolą każdego radnego jest dbanie 

o zrównoważony rozwój powiatu. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej Rady 

Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

wyboru Członka Zarządu. 

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

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

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

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

Grudziądzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu głosowało 10 Radnych, 6 było przeciw. 

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

Grudziądzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu została przyjęta większością głosów. 

Uchwała nr XXIV/76/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu stanowi 

załącznik numer 6 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował Radzie Powiatu Grudziądzkiego za przyjęcie powyższych 

uchwał oraz pogratulował Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio oraz Radnej p. Barbarze Dobek. Dodał, 

że przyjmuje do wiadomości zastrzeżenia i uwagi oraz liczy na to, że piastując nowe stanowiska będą 

kierować się obiektywizmem.  



 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła projekt Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu. W związku z tym, iż w skład komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, 

wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 

pełniących funkcje oraz będącymi członkami zarządu niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

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

do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Komisji rewizyjnej 

oraz Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Jerzy Wołoszyn, na prośbę Przewodniczącej Rady 

Powiatu p. Marzeny Dembek, odczytał projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

odwołania Członka Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu. 

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 Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków 

i petycji Rady Powiatu głosowało 13 Radnych, 1 był przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu. 

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

Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków 

i petycji Rady Powiatu. została przyjęta większością głosów. 

Uchwały nr XXIV/77/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania Członka Komisji 

rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu stanowi załącznik numer 7 do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady p. Marzena Dembek zarządziła 10-minutwą przerwę w obradach. 

Obrady zostały wznowione po przerwie o godzinie 11:30. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podziękował za gratulacje oraz dodał, że funkcja Wicestarosty 

będzie sprawowana obiektywnie. 

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

dotyczącego wniosków i oświadczeń radnych, w związku z czym: 

Radny p. Mieczysław Kucharski polecił przyjrzeć się drodze 1379 C Węgrowo – Marusza oraz 

rosnącym tam konarom drzew. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że droga będzie wyrównywana 

specjalistycznym sprzętem, a następnie utwardzona. Jeżeli będzie konieczność, zostaną usunięte konary 

drzew. Następnie poinformował, o rozpoczętych pracach na drodze 1368 C Nowe Mosty – Szembruk, 



a kolejne roboty zaplanowane są na drogach Radzyń Chełmiński – Stanisławki oraz 

Bogdanki – Szonowo Szlacheckie.  

Radny p. Mieczysław Kucharski poinformował, że na drodze powiatowej przy Alei Dębowej 

nagromadziła się spora ilość miałkiego piasku, który utrudnia przejazd samochodom osobowym. 

Radna p. Grażyna Zielińska złożyła gratulacje Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio oraz Radnej 

p. Barbarze Dobek oraz zapytała o możliwość wycięcia zakrzaczeń na drodze Zielnowo – Gawłowice. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zieliński odparł, że przeprowadzi ogląd niniejszej 

drogi. 

Radna p. Bożena Nadworna pogratulowała Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio i Radnej p. Barbarze 

Dobek oraz przekazała, aby zwrócić uwagę na pobocza dróg gdzie zbiera się woda. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafała Zieliński odparł, że planowany jest szerszy zakres 

robót w kwestii utrzymania poboczy. 

Radny p. Mirosław Guzowski złożył gratulacje Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio i Radnej 

p. Barbarze Dobek oraz wyraził nadzieję, na spełnienie zapewnień o równym traktowaniu gmin. Dodał, 

że pozostanie jednak niesmak wywołany kolejnym ograniczeniem reprezentantów poszczególnych 

gmin w kluczowych organach Powiatu Grudziądzkiego i nadmierną reprezentacją radnych z Gminy 

Grudziądz. Wyraził również żal związku z nierównym traktowaniem gmin.  

Radny p. Marek Czarnuch wyraził zaniepokojenie pozycją Gminy Łasin oraz nadzieję na współpracę 

i obiektywizm. Podziękował również Staroście p. Adamowi Olejnik, Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego oraz Przewodniczącej Rady p. Marzenie Dembek za zaangażowanie i pomoc 

w ufundowaniu nagród w XXI Powiatowym Przeglądzie Poezji „Złote Usta”. 

Radna p. Bożena Maj złożyła gratulacje Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio i Radnej p. Barbarze 

Dobek. 

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, iż planowany jest zakup bądź wydzierżawienie koparko – spycharki. 

Zaproponował również, aby następna Sesja Rady Powiatu odbyła się 5 maja z uwagi na nieobecność 

Skarbnik p. Grażyny Kality. Dodał, że na kolejne obrady zostanie przygotowany regulamin pomocy 

finansowej dla placówek ochrony zdrowia. 

Radna p. Zofia Laskowska złożyła gratulacje Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio i Radnej p. Barbarze 

Dobek. 

Radna p. Barbara Dobek podziękowała za gratulacje i zapewniła poprawę komunikacji i współpracy 

z Radnymi. 



Radny p. Mieczysław Kucharski również złożył gratulacje Wicestaroście p. Marcinowi Dziadzio 

i Radnej p. Barbarze Dobek oraz wyraził nadzieję na lepszą i efektywniejszą współpracę. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podziękował na złożone gratulacje. 

 Następnie, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena 

Dembek zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXIV Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Natalia Mrozińska 


