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Informacja 

o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

za okres między XXXIII a XXXIV 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 

 W okresie między sesjami Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, w dniach 23 grudnia, 

29 grudnia, 4 stycznia oraz 11 stycznia, na których podjął 7 uchwał: 

1) Uchwała nr 104/107/2021 z dnia 23 grudnia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części 

obrębu Skarszewy przy drodze gminnej nr 040131C, gmina Grudziądz. 

2) Uchwała nr 104/108/2021 z dnia 23 grudnia w sprawie zaopiniowania inwestycji 

pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, 

likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego 

na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 

na gazociągu DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c 

DN250 Turznice - Grudziądz (Mniszek)  w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod 

nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice”. 

3) Uchwała nr 104/109/2021 z dnia 23 grudnia w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

4) Uchwała nr 104/110/2021 z dnia 23 grudnia w sprawie zatwierdzenia wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji. 

5) Uchwała nr 105/111/2021 z dnia 29 grudnia w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2021. 

6) Uchwała nr 105/112/2021 z dnia 29 grudnia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie 

nad Osą. 

7) Uchwała nr 107/113/2021 z dnia 11 stycznia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III”. 
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Została także podjęta decyzja Zarządu Powiatu Grudziądzkiego o wygaśnięciu trwałego 

zarządu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lisie Kąty.  

 

18  grudnia 2021 r. wraz z Członkiem Zarządu Barbarą Dobek uczestniczyłem 

w spotkaniu przedświątecznym w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 

w Wydrznie. 

Tego dnia wziąłem również udział w uroczystym podsumowaniu sezonu 2021 

Automobilklubu Grudziądzkiego. Uroczystość odbyła się na Marinie w Grudziądzu.  

18 grudnia Wicestarosta Marcin Dziadzio uczestniczył w śpiewaniu kolęd w Placówce 

Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie. 

20 grudnia podpisaliśmy umowę na świadczenie Powiatowego Transportu Publicznego  

z firmą IREX – TRANS oraz umowy w sprawie pomocy finansowej z gmin, na terenie których 

od 3 stycznia 2022 roku zaczął funkcjonować transport powiatowy.  

22 grudnia Wicestarosta Marcin Dziadzio uczestniczył w spotkaniu wigilijnym 

na zaproszenie Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” oraz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie. 

3 stycznia br. wspólnie z Wicestarostą Marcinem Dziadzio, Prezydentem Grudziądza 

Maciejem Glamowskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztofem 

Chodubskim, Wójtem Gminy Grudziądz Andrzejem Rodziewiczem, Zastępcą Wójta Gminy 

Gruta Tomaszem Groszewskim oraz z mieszkańcami powiatu byliśmy pierwszymi pasażerami 

na trasie Słup – Grudziądz publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu grudziądzkiego.  

3 stycznia także podpisaliśmy umowę z firmą ART – SERVICE na budowę Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie. Całkowity koszt budowy wynosi: 1 705 359,03 zł. 

5 stycznia podpisaliśmy porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin Rafałem  

Kobylskim w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gminie Łasin 

wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 

za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin. 

5 stycznia podpisałem porozumienie z Zastępcą Wójta Gminy Gruta Tomaszem 

Groszewskim w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań Powiatu w zakresie 
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prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie. 

10 stycznia przekazaliśmy teren pod budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Łasinie. W wydarzeniu brał udział Wicestarosta Marcin Dziadzio.  

 

W omawianym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

1) Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 16 grudnia w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. 

2) Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 16 grudnia w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym 

w Grudziądzu. 

3) Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 16 grudnia w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny 

pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu 

oraz kierowników jednostek podległych. 

4) Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 20 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie 

Powiatowym w Grudziądzu. 

5) Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 20 grudnia zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie 

Powiatowym w Grudziądzu. 

6) Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie powołania przewodniczącego 

narad koordynacyjnych. 

7) Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie organizacji narad 

koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu. 

8) Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie ustanowienia Koordynatora 

czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. 

9) Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia organizacji czynności 

kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.  

10)  Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 30 grudnia w sprawie wprowadzenia Karty audytu 

wewnętrznego. 
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Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 17 grudnia 2021 r. zostały podjęte 

następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr XXXIII/136/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 

2) Uchwała Nr XXXIII/137/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 

2022 rok 

3) Uchwała Nr XXXIII/138/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2021 rok 

4) Uchwała Nr XXXIII/139/2021 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 

5) Uchwała Nr XXXIII/140/2021 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych 

z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości 

opłaty manipulacyjnej 

6) Uchwała Nr XXXIII/141/2021 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 

7) Uchwała Nr XXXIII/142/2021 w sprawie określenia przepisów porządkowych 

obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego 

8) Uchwała Nr XXXIII/143/2021 uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Łasin wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 

za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin 

9) Uchwała Nr XXXIII/144/2021 w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań 

Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Grucie 

10) Uchwała Nr XXXIII/145/2021 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2022 

11) Uchwała Nr XXXIII/146/2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części 

drogi nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania 
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12) Uchwała Nr XXXIII/147/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2021 r. 

 

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia lub w terminie podanym w treści uchwał 

oraz zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała nr XXXIII/137/2021, 

Uchwała nr XXXIII/138/2021, Uchwała nr XXXIII/140/2021, Uchwała nr XXXIII/141/2021, 

Uchwała nr XXXIII/142/2021, Uchwała nr XXXIII/145/2021, Uchwała nr XXXIII/146/2021,  

zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 


