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Protokół Nr XXVI/2021 

z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

odbytej w dniu 23 czerwca 2021 r. 

XXVI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego rozpoczęła się o godzinie 10:30 w Sali 

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

poprzedziło odegranie hymnu państwowego. 

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

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

Powiatu Grudziądzkiego”. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powitała Radnych Powiatu Grudziądzkiego 

oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu biorących udział w posiedzeniu, a także 

zaproszonych gości: Zastępcę Wójta Gminy Grudziądz p. Jacka Zyglewicza, Przewodniczącą Rady 

Gminy Grudziądz p. Hannę Kołodziej, Radną Gminy Grudziądz p. Elżbietę Adamowską, Burmistrza 

Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński p. Krzysztofa Chodubskiego, Wójta Gminy Rogóźno p. Krzysztofa 

Polesiaka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Tomasza Pacuszkę, Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego p. Beatę Kruszkę oraz Zastępcę Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Ewę Kamińską. 

 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. Wskazała, że Radna p. Zofia Laskowska uczestniczy w Sesji zdalnie. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek dodała, że w miejsce Radnego p. Jana 

Kowarowskiego w skład Rady Powiatu Grudziądzkiego została powołana p. Joanna Jasińska, która jest 

obecna na dzisiejszej Sesji. 

Lista radnych obecnych na XXVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji w dniu 23 czerwca 

2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Następnie, zgodnie z art. 20 ust. 3, Radna p. Joanna Jasińska złożyła ślubowanie radnego, 

wypowiadając słowa „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 

Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 

Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 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 wzięło udział 17 Radnych. 
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Porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 czerwca 2021 r. stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

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

z XXV 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 XXV 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 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 XXV a XXVI Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady Powiatu. 

Radny p. Mieczysław Kucharski poprosił o przybliżenie tematyki obrad Konwentu Samorządów 

Powiatu Grudziądzkiego oraz Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Starosta p. Adam Olejnik poinformował, że podczas Konwentu Samorządów Powiatu Grudziądzkiego 

w Grucie omawiano plany utworzenia XVIII Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu. 

Dodał, że podczas kolejnego Konwentu, który odbył się dnia 27 maja w Starostwie Powiatowym w 

Grudziądzu poruszane były kwestie remontów i przebudowy dróg powiatowych, aktualnych prac nad 

zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych, a także projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Grudziądzkim. Ponadto Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że 

podczas Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który miał miejsce w Maruszy 

dnia 15 czerwca omawiano m. in.: plany związane z wydatkowaniem środków unijnych w nowej 

perspektywie finansowej; plany napraw i budowy dróg oraz zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych, ze współfinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego; problemy 

dotyczące projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”; sytuację dotyczącą stanu edukacji w okresie 

pandemii a także kwestię XVIII Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego za okres między XXV a XXVI Sesją Rady Powiatu 

Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

pytania lub uwagi dotyczące „Oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ziemskiego 

za rok 2020”, w związku z czym: 
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Radna p. Grażyna Zielińska zapytała: 

1.  Jakie działania podejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w celu zwiększenia 

liczby zaszczepionych dzieci w Powiecie Grudziądzkim. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka odparła, że Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna ustala kalendarz szczepień ochronnych oraz kontroluje wykonywanie tych szczepień. 

Dodała, że liczba dzieci i młodzieży podanych szczepieniu zależy od działań lekarzy POZ, którzy 

kierują osoby na szczepienia oraz prowadzą akcje informacyjne. Wskazała, że w przypadku braku zgody 

rodziców Inspekcja Sanitarna może wnioskować do Wojewody o nałożenie kar administracyjnych. 

Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Ewa Kamińska dodała, że w 2020 r. nie zaszczepiono 

jedynie 10 osób, które miały być poddane szczepieniu według kalendarza opracowanego przez PSSE. 

2. Jakie są procedury powiadamiania o badaniach wody w wodociągach oraz jakie są zagrożenia 

w przypadkach obecności w wodzie manganu i żelaza. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka wyjaśniła, że PSSE wysyła zawiadomienia na 7 do 30 

dni przed przeprowadzaniem badania wody. Wskazała, że w przypadku obecności w wodzie różnych 

pierwiastków czy substancji, zagrożenie stanowią dopiero odpowiednio wysokie stężenia powyższych 

związków. Dodała, że niewielkie przekroczenia norm zwartości manganu i żelaza nie wpływają 

niekorzystnie na zdrowie konsumentów.  

Radny p. Jerzy Wołoszyn zapytał, czy w okresie pandemii PSSE korzysta z dodatkowego wsparcia 

osobowego i czy personel służb sanitarnych jest wystarczający. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka odparła, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny zatrudnia 

w chwili obecnej 55 osób. Dodała, że pracują również dodatkowe osoby w ramach zastępstw. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka wskazała, że w okresie zwiększonej zachorowalności 

na COVID-19, PSSE otrzymała wsparcie od Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Prezydenta Miasta 

Grudziądza i jednostki wojskowej w Brodnicy w postaci czasowego oddelegowania pracowników 

do pracy administracyjnej w Inspektoracie. 

Radny p. Mieczysław Kucharski: 

1 Poprosił o informacje na temat nowej mutacji delta choroby COVID-19. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka odparła, że w dniu 23 czerwca weszło w życie 

rozporządzenie, na mocy którego osoby przybywające z Indii, Wielkiej Brytanii lub innych miejsc, 

w których wykryto nową mutację wirusa SARS-CoV-2 podlegają obowiązkowej kwarantannie. Dodała, 

że w Powiecie Grudziądzkim odnotowano 1 przypadek zarażenia wirusem delta. 
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2 Zapytał o potencjalny wpływ na środowisko planowanej spalarni świeci na osiedlu Lotnisko 

w Grudziądzu. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka odparła, że nie ma wiedzy na powyższy temat. 

Stwierdziła, że decyzję o dopuszczeniu do powstania spalarni odpadów podejmuje Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska. 

Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, ile spośród osób ujętych w statystyce jako zmarłe na COVID- 19, 

faktycznie zmarło na tą chorobę, a ile w wyniku chorób współistniejących.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Kruszka odparła, że nie jest w tej chwili w stanie udzielić 

odpowiedzi na powyższe pytanie. Dodała, że w przypadku występowania u pacjenta COVID-19 i innych 

chorób, w statystykach jako przyczynę śmierci podaje się COVID-19.  

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz 

obostrzeń wprowadzanych przez rząd, służby sanitarne zobligowane są do działań według określonych 

procedur i wytycznych. Podkreślił, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny wypełniał swoje zadania w 

sposób efektywny i adekwatny do sytuacji. Następnie Starosta p. Adam Olejnik podziękował 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu p. Beacie Kruszce za współpracę w działaniach mających 

na celu zwalczanie epidemii COVID-19. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek w imieniu Rady Powiatu Grudziądzkiego 

podziękowała Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu p. Beacie Kruszce za pracę w roku 2020. 

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu ziemskiego za rok 2020 stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

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

lub uwagi do Informacji o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2020 rok. 

Radna p. Grażyna Zielińska 

1 Zapytała o przyczyny wzrostu bezrobocia w roku 2020. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Tomasz Pacuszka odparł, że głównym czynnikiem wzrostu 

bezrobocia w powiecie grudziądzkim była sytuacja rynku pracy związana z epidemią. Wyjaśnił, że 

urząd pracy m. in. zmniejszył zakres aktywacji zawodowej. 

2 Zapytała o zakres współpracy Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami w celu wykształcenia 

fachowców w dziedzinach poszukiwanych na terenie Powiatu Grudziądzkiego 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Tomasz Pacuszka odparł, że urząd pracy współpracuje 

ze szkołami zawodowymi i technicznymi, ale stwierdził, że szkoły nie są w stanie zapewnić 

wystarczającej kadry na potrzeby wszystkich pracodawców. 
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Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Tomasz Pacuszka podziękował Staroście oraz 

Radnym Powiatu Grudziądzkiego za współpracę w roku 2020 oraz wsparcie finansowe. Dodał, że 

Powiatowy Urząd Pracy miał w okresie pandemii wiele dodatkowych obowiązków, związanych z 

działaniami w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.  

Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, że Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu wyróżnia się na tle 

pozostałych urzędów województwa kujawsko – pomorskiego efektywnością w pozyskiwaniu 

i wykorzystywaniu zewnętrznych funduszy. Podziękował również za zaangażowanie w wykonywaniu 

obowiązków przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w okresie pandemii.  

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2020 rok stanowi załącznik nr 

5 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą 

pytania lub uwagi do Sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu 

Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

W związku z brakiem pytań i uwag, Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” zostało przyjęte przez Radę 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020” stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych: 

1. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek złożyła interpelację dotyczącą pogorszenia 

się stanu technicznego drogi Dusocin – Skurgwy. 

2. Radny p. Mirosław Guzowski zapytał o termin rozpoczęcia remontu drogi Bukowiec – Stare 

Błonowo. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że remont powyższej drogi rozpocznie 

się po 15 lipca 2021 roku. 

3. Radna p. Bożena Maj zapytała o plany budowy chodnika w Lisnowie. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że prace powinny rozpocząć się 

w pierwszym tygodniu lipca. 
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4. Radny p. Tomasz Kaliszewski zapytał, jaka kwotę Zarząd Powiatu przeznaczy na remonty dróg 

powiatowych metodą nakładek asfaltowych na terenie Gminy Rogóźno. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że na remonty metodą nakładek będzie przeznaczona kwota 

ok. 800 tys. zł. 

5. Radny p. Mieczysław Kucharski w imieniu mieszkańców podziękował Kierownikowi 

Powiatowego Zarządu Dróg za wykonanie utwardzenia drogi powiatowej nr 1397C. 

6. Radna p. Bożena Nadworna zapytała o postępy prac przy wykaszaniu poboczy przy drogach 

powiatowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że większość prac na terenie powiatu 

została wykonana. Nadmienił, że wykaszanie poboczy na drogach powiatowych w Gminie Radzyń 

Chełmiński uległo opóźnieniom w wyniku awarii sprzętu.  

7. Radna p. Grażyna Zielińska, w imieniu Sołtys p. Barbary Paradowskiej podziękowała Radzie 

oraz Zarządowi Powiatu i Powiatowemu Zarządowi Dróg za wykonanie naprawy drogi 

w Rywałdzie w okolicach kościoła. Ponadto zapytała, kiedy zostaną zakończone remonty 

cząstkowe dróg powiatowych. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafał Zieliński odparł, że w wyniku opóźnień 

spowodowanych warunkami pogodowymi, prace powinny zakończyć się do końca czerwca.  

8. Radna p. Barbara Dobek podziękowała Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg p. Rafałowi 

Zielińskiemu za efektywną współpracę w kwestii napraw dróg w Gminie Grudziądz. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek ogłosiła przerwę w posiedzeniu. 

Przerwa trwała od godziny 12:00 do godziny 12:15. 

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

do punktu posiedzenia dotyczącego „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok.” 

Przekazała, że zgodnie z art. 12 ust. 6a i art. 30a ust. 1, 2, 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawił Radzie Powiatu „Raport 

o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok” do dnia 31 maja 2021 r. Następnie poprosiła o zabranie 

głosu Starostę p. Adama Olejnika. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił prezentację podsumowującą główne punkty i założenia „Raportu 

o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok”. 

Prezentacja podsumowująca główne punkty i założenia „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 

2020 rok” stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą pytania lub uwagi 

dotyczące „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok”, w związku z czym: 

1. Radny p. Mirosław Guzowski zauważył, że „Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 

rok” w sposób czytelny obrazuje zwiększające się nakłady finansowe Powiatu w porównaniu z latami 

poprzednimi. Stwierdził, że popiera działania Zarządu Powiatu w kwestii wydatków na placówki 

opiekuńczo – wychowawcze oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. Zwrócił jednak uwagę 

na, jego zdaniem, nierównomierny rozdział środków finansowych na inwestycje i remonty drogowe 

przeprowadzane w poszczególnych gminach powiatu grudziądzkiego. Zwrócił uwagę na fakt, że 

w Gminie Łasin nakłady finansowe były nieadekwatne do potrzeb mieszkańców oraz że przeważały 

remonty dróg zamiast inwestycji i przebudowy. Radny p. Mirosław Guzowski zarzucił Zarządowi 

Powiatu niewywiązanie się z obietnic zrównoważonego rozwoju Powiatu Grudziądzkiego. 

2. Radny p. Jerzy Wołoszyn podkreślił, że jego zdaniem Zarząd Powiatu obecnej kadencji 

w kwestii naprawy stanu dróg podjął o wiele szersze działania niż zarządy poprzedniej kadencji. 

Zaznaczył, że wzrosła ilość przebudowywanych i remontowanych kilometrów dróg powiatowych 

w każdej gminie na terenie powiatu, czego odzwierciedlenie znaleźć można w „Raporcie o stanie 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok”. Stwierdził, że w jego opinii kierunek rozwoju obrany przez 

Zarząd Powiatu jest dobry i należy go kontynuować. 

3. Radny p. Aleksander Zadykowicz zaznaczył, że Rada oraz Zarząd obecnej kadencji w dużej 

mierze realizowała projekty poprzedników, by wykorzystać opracowane dokumentacje techniczne. 

Dodatkowo opracowano nowe koncepcje, co przyczyniło się do zwiększenia ilości wykonanych 

remontów i inwestycji drogowych. Dodał, że efektywne planowanie pozwala na lepsze wykorzystanie 

pozyskanych zewnętrznych środków finansowych, a pojawiające się oszczędności w budżecie na 

bieżąco wykorzystywane są na dodatkowe naprawy dróg.  

4. Radny p. Tomasz Kaliszewski zgodził się z wcześniejszą wypowiedzią Radnego p. Mirosława 

Guzowskiego. Podkreślił, że również Gmina Rogóźno jest niedoinwestowana, szczególnie 

w porównaniu z Gminą Grudziądz. Dodał, że różnice w nakładach inwestycyjnych Powiatu 

Grudziądzkiego na terenie powyższych gmin w przeciągu ostatnich dwudziestu lat sięgają według jego 

wyliczeń ok. 13 mln zł na niekorzyść Gminy Rogóźno, a działania Zarządu Powiatu w sposób 

niewystarczający przyczyniają się do zmiany takiej sytuacji. Zarzucił również, że oszczędności 

z przetargów dotyczących inwestycji na terenie Gminy Rogóźno rozdzielane są na potrzeby całego 

powiatu, a nie są przeznaczane na zadania w tej gminie.  

5. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio wskazał, że Zarząd Powiatu stara się rozdzielać środki 

finansowe na inwestycje i remonty drogowe równomiernie na potrzeby wszystkich gmin, także Łasina 

i Rogóźna. Zaznaczył, że dysproporcje w kosztach remontów i przebudowy dróg wynikają w dużym 

stopniu ze standardu drogi oraz występującej przy niej infrastruktury, co generuje np. wyższe koszty 
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inwestycji w Gminie Grudziądz w porównaniu do innych gmin Powiatu Grudziądzkiego. Dodał 

również, że część dróg w Gminie Grudziądz jest wykorzystywana przez mieszkańców pozostałych gmin 

Powiatu jako drogi dojazdowe do Miasta Grudziądza. 

6. Radny p. Krzysztof Klucznik zarzucił poprzednim rozmówcom brak obiektywizmu w ocenie 

działań Zarządu Powiatu. 

7. Radna p. Barbara Dobek stwierdziła, że w ciągu ostatnich dwóch lat Zarząd Powiatu wraz 

z Powiatowym Zarządem Dróg dokonał znaczącej poprawy stanu dróg powiatowych.  

8. Radny p. Mieczysław Kucharski wskazał, że „Raportu o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 

rok” obrazuje rozwój Powiatu Grudziądzkiego w wielu dziedzinach. Zaapelował do radnych, 

by oceniając pracę Zarządu Powiatu za rok 2020 wzięli pod uwagę aspekty dotyczące całego powiatu, 

a nie skupiali się jedynie na poszczególnych gminach. Dodał, że jego zdaniem Zarząd Powiatu, a także 

Starostwo Powiatowe i jednostki podległe Powiatowi prowadzą sprawną, rzetelną i ekonomiczną 

politykę finansową. 

9. Radny p. Marek Czarnuch stwierdził, że w jego opinii Zarząd Powiatu nie wyrównuje 

dysproporcji w wydatkowaniu środków finansowych na potrzeby poszczególnych gmin. Podkreślił, że 

popiera działania Zarządu oraz Starosty Grudziądzkiego w kwestii rozwoju Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie oraz wielu innych dziedzinach. Zaznaczył jednak, że nie zgadza się 

z działaniami Zarządu dotyczącymi inwestycji i remontów drogowych, a także ingerencji w skład 

Komisji rewizyjnej Rady Powiatu, co miało miejsce w roku 2020. Wskazał, że powyższe posunięcia 

mają wpływ na jego nieprzychylną ocenę pracy Zarządu Powiatu w roku 2020. Zarzucił, iż Zarząd nie 

prowadzi polityki zrównoważonego rozwoju Powiatu Grudziądzkiego i faworyzuje jedne gminy 

kosztem innych.  

10. Radna p. Grażyna Zielińska pogratulowała Zarządowi Powiatu podejmowania trafnych decyzji 

w roku 2020, co przyczyniło się do rozwoju Powiatu Grudziądzkiego, w szczególności w zakresie 

drogownictwa, jak również funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. Podkreśliła 

zaangażowanie w wykonywaną pracę Członków Zarządu a także pracowników Starostwa Powiatowego.  

11. Radna p. Barbara Dobek podkreśliła, że Zarząd Powiatu obecnej kadencji prowadzi o wiele 

bardziej efektywną i aktywną politykę finansową w porównaniu do poprzednich władz, co prowadzi 

do rozwoju Powiatu Grudziądzkiego w wielu aspektach. 

12. Radny p. Tomasz Kaliszewski dodał, że pozytywnie ocenia politykę społeczną Zarządu Powiatu 

oraz zarządzanie Starostwem Powiatowym, ale uważa że Zarząd powinien przystąpić jak najszybciej 

do wyrównania dysproporcji w wydatkach inwestycyjnych dla tereny każdej gminy.  
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13. Starosta p. Adam Olejnik podkreślił, że Zarząd Powiatu również jest negatywnie nastawiony 

do sytuacji z lat poprzednich i dysproporcji w przeprowadzanych inwestycjach na terenie 

poszczególnych gmin Powiatu Grudziądzkiego. Dodał, że by wyrównać ten stan potrzeba wiele pracy 

i czasu. Podkreślił, że konieczna jest także zgoda i kompromis wśród Radnych Powiatu Grudziądzkiego. 

Zaapelował do radnych, by wykazali większe zaufanie do działań Zarządu Powiatu. Jego zdaniem 

polityka obrana przez Zarząd jest słuszna i pozwala na efektywne wykorzystanie możliwości 

finansowych Powiatu Grudziądzkiego i skuteczną realizację planów i zamierzeń. Następnie Starosta 

p. Adam Olejnik poprosił Radnych o udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego 

za rok 2020. 

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

zakończono debatę nad „Raportem o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok”. 

Raport o stanie Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok stanowi załącznik nr 8 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. 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 poprosiła 

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

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.  

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

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.  

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

przyjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 11 Radnych, 4 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od 

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

Grudziądzkiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego została 

przyjęta bezwzględną większością głosów. 

Uchwała nr XXVI/82/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przedstawiła procedurę 

obowiązującą w przypadku projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok: 

1. Omówienie przez Starostę 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 2020 r. 

3. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza 

Masiotę treści wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Komisji 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 2020 rok. 

5. Dyskusja. 

Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że sprawozdanie z wykonania budżetu łącznie ze sprawozdaniem 

finansowym i informacją o stanie mienia Powiatu było szeroko omawiane podczas posiedzenia Komisji 

rewizyjnej oraz wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu, w związku z czym zapytał, czy 

konieczne jest ponowne przedstawianie przedmiotowych informacji. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek odparła, że nie ma takiej potrzeby. 

Kolejno Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 r. 

Uchwała Nr 2/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

26.03.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Powiatu p. Grzegorza Masiota odczytał treści wniosku 

Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią Komisji oraz opinię Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 



11 
 

Wniosek Komisji rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 11 maja 2021 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 r. wraz z opinią Komisji rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie 

wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała Nr 4/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 

dnia 12.05.2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 

2020 rok. 

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

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego za przyjęciem przedmiotowej uchwały głosowało 

15 Radnych, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego za 2020 rok. została przyjęta. 

Uchwała nr XXVI/83/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Grudziądzkiego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

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

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego za 2020 rok. 

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

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11 Radnych, 

4 było przeciw, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

stwierdziła, że uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok została przyjęta bezwzględną większością głosów. 
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Uchwała nr XXVI/84/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2020 rok. stanowi załącznik numer 14 

do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek pogratulowała Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego 

uzyskania absolutorium za 2020 rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz p. Hanna Kołodziej złożyła gratulacje dla Starosty oraz 

pozostałych Członków Zarządu z okazji uzyskania absolutorium za rok 2020. Podkreśliła, że działania 

Zarządu oraz Rady przyczyniają się do rozwoju całego Powiatu Grudziądzkiego. Podkreśliła, że do 

dobrej pracy potrzebna jest współpraca Radnych, którzy powinni dbać o interesy całego Powiatu, a nie 

tylko poszczególnych gmin. 

Zastępca Wójta Gminy Grudziądz p. Jacek Zyglewicz również pogratulował Zarządowi Powiatu 

Grudziądzkiego uzyskania absolutorium. 

Starosta p. Adam Olejnik podziękował Radnym Powiatu za udzielenie wotum zaufania oraz 

absolutorium za rok 2020. Podkreślił, że w pracach Zarządu w roku ubiegłym uczestniczył również były 

radny p. Jan Kowarowski. Starosta p. Adam Olejnik złożył podziękowania dla Sekretarza Powiatu, 

Skarbnika Powiatu, kierowników i pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu za 

zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także zaproszonym gościom za udział w Sesji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła przerwę w obradach. 

Podczas przerwy posiedzenie opuścił Wicestarosta p. Marcin Dziadzio. 

Przerwa trwała od godziny 14:15 do godziny 14:25. 

 Wznawiając obrady po przerwie, 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 2021 rok  

Przy braku pytań 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 budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

na 2021 rok. 

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

do powyższego projektu. 

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

przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca 
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uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok została przyjęta 

jednogłośnie przez 16 radnych. 

Uchwała nr XXVI/85/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok  stanowi załącznik numer 

15 do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą 

uwagi lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

Wobec 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2024. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 

– 2024 została jednogłośnie przyjęta przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVI/86/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 

2021 – 2024 stanowi załącznik numer 16 do protokołu. 

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

lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów 

pomocy społecznej w powiecie grudziądzkim za rok 2020. 

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 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie grudziądzkim za 

rok 2020. 

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

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

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie grudziądzkim za rok 2020 została 

jednogłośnie przyjęta przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVI/87/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie grudziądzkim za rok 2020 stanowi załącznik numer 16 

do protokołu. 
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Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą 

uwagi lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

Wobec 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 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030. 

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

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

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 

2030 została jednogłośnie przyjęta przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVI/88/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Grudziądzkiego na lata 2021 – 2030 stanowi 

załącznik numer 17 do protokołu. 

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

lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. 

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 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. 

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

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

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. została jednogłośnie przyjęta przez 16 

Radnych. 

Uchwała nr XXVI/89/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2020 r. stanowi załącznik numer 18 

do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą 

uwagi lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2020 r. 

Wobec 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 oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2020 r. 
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Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek 

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

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2020 r. została jednogłośnie przyjęta przez 16 

Radnych. 

Uchwała nr XXVI/90/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie oceny 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2020 r. stanowi załącznik numer 18 do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą 

uwagi lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 

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 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją 

wojskową w roku 2021. 

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

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

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021 

została jednogłośnie przyjęta przez 16 Radnych. 

Uchwała nr XXVI/91/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia 

zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021 stanowi 

załącznik numer 19 do protokołu. 

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

lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii 

Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Wobec 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 przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Jakuba w 

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

Wobec braku uwag oraz 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 p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej 

na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków głosowało 15 Radnych, zaś 1 
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był przeciw.  została jednogłośnie przyjęta przez 16 Radnych. Przewodnicząca Rady Powiatu 

p. Marzena Dembek stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta większością głosów. 

Uchwała nr XXVI/92/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

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

prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik numer 20 

do protokołu. 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek zapytała, czy radni wnoszą 

uwagi lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. 

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

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

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin została przyjęta jednogłośnie przez 16 radnych. 

Uchwała nr XXVI/93/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin stanowi załącznik numer 21 do protokołu. 

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

lub pytania do projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Świecie nad Osą. 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świecie nad Osą. 

Wobec braku uwag oraz 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 Świecie nad Osą została przyjęta jednogłośnie przez 16 

radnych. 

Uchwała nr XXVI/94/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świecie nad Osą stanowi załącznik numer 22 do protokołu. 

Wykaz głosowań XXVI Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. stanowi załącznik 

nr 23 do protokołu. 
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Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek przeszła do punktu obrad 

dotyczącego wniosków i oświadczeń radnych, w związku z czym: 

Radny p. Tomasz Kaliszewski wyraził swoją dezaprobatę dla słów Przewodniczącej Rady Gminy 

Grudziądz p. Hanny Kołodziej, która jego zdaniem nie miała prawa oceniać wypowiedzi Radnych 

Powiatu Grudziądzkiego. 

Radna p. Bożena Nadworna wyjaśniła, iż jej brak poparcia dla udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu wynika z faktu wnioskowania przez Zarząd o pozbawienie funkcji Przewodniczących Komisji 

rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w roku 2020. Dodała, że nie ma 

zastrzeżeń do pozostałej pracy i działań Zarządu Powiatu.  

Starosta p. Adam Olejnik poinformował o konieczności zwołania w lipcu kolejnej Sesji Rady Powiatu. 

Wyjaśnił, iż wynika to z planów utworzenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie nowego 

typu szkoły oraz chęci rozszerzenia składu komisji Rady Powiatu, w związku z uzupełnieniem składu 

Rady Powiatu o nową Radną p. Joannę Jasińską. 

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

zamknęła posiedzenie wypowiadając słowa „zamykam obrady XXVI Sesji Rady Powiatu 

Grudziądzkiego”. 

 Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 15:00. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


