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                                                             Protokół Nr 112/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 9 marca 2022 r. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Adam Olejnik                          - Starosta  

2. Marcin Dziadzio                      - Wicestarosta 

3. Barbara Dobek      - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik      - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz     - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Marzena Dembek   - Przewodnicząca Rady Powiatu  

7. Marek Kannenberg  - Podinspektor  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022. 

4. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich 

obecnych. Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 na 5 członków 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Nieobecna jest p. Barbara Dobek.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 9 marca 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego 

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  
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Do posiedzenia Zarządu Powiatu dołączył Członek Zarządu p. Barbara Dobek.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił p. Marka Kannenberg o przedstawienie projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022. 

P. Marek Kannenberg przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia 

zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do projektu 

uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych  

z kwalifikacją wojskową w roku 2022 oraz postanowili przekazać powyższy projekt pod obrady Rady 

Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie p. Marek Kannenberg poinformował, iż Wojewoda Kujawsko – Pomorski 

wnioskował o wskazanie obiektów na terenie powiatu gwarantujących właściwe warunki pobytu dla 

uchodźców z Ukrainy. Dodał, że łączna ilość miejsc w tych obiektach, zaakceptowana przez 

Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, wynosi 51 miejsc, natomiast aktualnie przebywa w nich 30 

osób. P. Marek Kannenberg powiedział, że otrzymuje sygnały o dużej liczbie uchodźców z Ukrainy, 

którzy przebywają u właścicieli prywatnych nieruchomości na terenie powiatu grudziądzkiego.  

Starosta p. Adam Olejnik oznajmił, że został przygotowany projekt specustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy, który zawiera znaczące zmiany w kwestii zapewnienia lokali dla tych osób. Wyjaśnił,  

że zgodnie z projektem konieczne byłoby przeniesienie obywateli Ukrainy z hoteli do innych miejsc, 

jednak w projekcie nie wskazano, kto będzie zawierał umowy z osobami, które chcą przeznaczyć 

swoje zasoby mieszkaniowe. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że przeniesienie uchodźców z Ukrainy 

będzie dodatkowo trudnym zadaniem ze względu na ryzyko zachorowań na covid. Zwrócił się do  

p. Marka Kannenberg o poinformowanie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przypadkach 

zachorowań na covid wśród obywateli Ukrainy, w związku z którymi przeniesienie w jak najszybszym 

czasie tych osób z wyznaczonych obiektów do nowych miejsc, jest niemożliwe.  
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 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta p. Adam Olejnik podziękował 

wszystkim obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 112 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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Protokołowała: Monika Bylińska   


