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Informacja 

o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

za okres między XXXIV a XXXV 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 

 W okresie między sesjami Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, w dniach 19 stycznia, 11 lutego, 

23 lutego, 2 marca oraz 9 marca, na których podjął 8 uchwał: 

1) Uchwała nr 108/114/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Grudziadzkiego związanych z gospodarowaniem 

środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

2) Uchwała nr 108/115/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki 

3) Uchwała nr 109/116/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2022 

4) Uchwała nr 109/117/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, 

położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

przetargu 

5) Uchwała nr 111/118/2022 z dnia 2 marca 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w północnej części obrębu Skarszewy przy drodze powiatowej nr 1399C, gmina 

Grudziądz 

6) Uchwała nr 111/119/2022 z dnia 2 marca 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w centralnej części obrębu Mokre pomiędzy drogami gminnymi nr 040319C i 040108C, 

gmina Grudziądz 

7) Uchwała nr 111/120/2022 z dnia 2 marca 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

8) Uchwała nr 111/121/2022 z dnia 2 marca 2022 roku Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 
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12 stycznia wziąłem udział w konferencji online zamykającej konsultacje społeczne Programu 

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027.  

13 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w Ciechocinku. Na spotkaniu omawiane były m. in. sprawy związane z realizacją  

i finansowaniem zadań z programu Polski Ład. 

15 stycznia wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio wziąłem udział w Zjeździe Oddziału 

Powiatowego Związku OSP RP, który odbył się w Radzyniu Chełmińskim. Podczas spotkania 

delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom Oddziału oraz wybrali nowy Zarząd Oddziału, 

Komisję Rewizyjną Oddziału i delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego. 

19 stycznia odbyłem spotkanie w jednostce OSP w Szynwałdzie. Tematem rozmów była kwestia 

stanu odcinka drogi powiatowej przy boisku, na którym mają odbyć się obchody stulecia powstania 

straży ochotniczej w Szynwałdzie. 

 21 stycznia podpisałem wraz z Wicestarostą w imieniu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych. Przyznana kwota dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego wynosi 2 097 583,80 zł.  

23 stycznia wziąłem udział w obchodach 102. rocznicy powrotu Grudziądza w granice 

Rzeczypospolitej. Główne uroczystości odbyły się m.in. na rynku w Grudziądzu pod pomnikiem 

Żołnierza Polskiego.   

25 stycznia Wicestarosta Marcin Dziadzio wziął udział w uroczystym pożegnaniu Komendanta 

Miejskiego Policji inspektora Marcina Zaleśkiewicza. W wydarzeniu  uczestniczył Pierwszy Zastępca 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektor Mirosław Elszkowski, który powierzył 

inspektorowi Tomaszowi Lubiejewskiemu obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji. 

Uroczystość odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu. 

31 stycznia ruszyły prace ziemne przy budowie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 

w Łasinie.  

7 lutego spotkałem się z nowym komendantem Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu insp. 

Tomaszem Lubiejewskim. 

8 lutego Wicestarosta Marcin Dziadzio wziął udział w naradzie konsultacyjnej dla 

przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. Gościem specjalnym był Krzysztof Poskrop – dyrektor Wydziału Skarbu 

Państwa i Nieruchomości Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
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Spotkanie dotyczyło spraw komunalizacji gruntów, uzyskania decyzji na podstawie, których ujawnia 

się własność gmin w ewidencji gruntów i księgach wieczystych. 

9 lutego gościłem odchodzącego na emeryturę kom. Sylwestra Górasa, Naczelnika Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Komisarz Góras jest także członkiem 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

członkiem Komisji ds. Ochrony Wód Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu oraz Społecznym 

Strażnikiem Rybackim powołanym przez Starostę Grudziądzkiego.   

10 lutego wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio wziąłem udział w uroczystości „wkopania 

pierwszej łopaty” na placu budowy nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie.  

W wydarzeniu towarzyszyli nam zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego Zbigniew Sosonowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Marzena Dembek, Burmistrz 

Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski wraz z Zastępcą Renatą Janczak, Dyrektor Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie Izabela Przanowska oraz Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Grabda. Projekt pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawczej w Łasinie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje  

w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki ogółem projektu: 1 830 768,00 zł, wartość robót 

budowlanych: 1 705 359,03 zł. Kwota dofinansowania: 1 465 432,84 zł. Wykonawcą robót jest firma 

ART – SERVICE Łukasz Lewalski.  

11 lutego w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyło się rozszerzone 

posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, w którym wzięli udział m.in. Prezydent Grudziądza 

Maciej Glamowski, Radni Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Robert Malinowski oraz 

Michał Czepek, Przewodnicząca Rady Powiatu Marzena Dembek, Burmistrzowie i Wójtowie 

Samorządów Powiatu Grudziądzkiego. Pierwsza część spotkania dotyczyła Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – omawiano propozycje rozwiązań 

strategicznych i inwestycyjnych. Druga część obejmowała projekt planu rozwoju sieci drogowej dla 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

19 lutego oraz 20 lutego przez  cały kraj przetoczyła się wichura, która wyrządziła duże  straty 

także na terenie powiatu grudziądzkiego. Przy likwidacji skutków wichury ciężko pracowali druhowie 

z PSP i OSP oraz pracownicy PZD w Grudziądzu. za co w imieniu mieszkańców wyrażam serdeczne 

podziękowania.  

21 lutego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu wziąłem udział w spotkaniu z Prezydentem 

Grudziądza Maciejem Glamowskim. Po raz kolejny tematem były Zintegrowane Inwestycje 



4 
 
Terytorialne oraz propozycja kształtu formalnego współpracy. W spotkaniu uczestniczyli także Radni 

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Robert Malinowski oraz Michał Czepek, a także 

Burmistrzowie i Wójtowie Samorządów Powiatu Grudziądzkiego.  

27 lutego wspólnie z Kierownikiem Wydziału Środowiska i Budownictwa Kazimierzem 

Sobótką uczestniczyłem w XIII Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Toruniu. 

1 marca Kierownik Wydziału Środowiska i Budownictwa Kazimierz Sobótka reprezentował 

Powiat Grudziądzki na walnym zebraniu delegatów Gminnych Spółek Wodnych w Łasinie oraz  

4 marca w walnym zgromadzeniu sprawozdawczo – wyborczym Gminnej Spółki Wodnej  

w Rogóźnie.  

3 marca uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Grudziądza Macieja 

Glamowskiego na temat drogi ekspresowej S5.  

5 marca towarzyszyłem uczestnikom w Grudziądzkim Rajdzie Samochodowym „Dzień Kobiet 

2022” organizowanym przez Automobilklub Grudziądz, pod patronatem Starosty Grudziądzkiego, 

Prezydenta Grudziądza oraz Wójta Gminy Grudziądz. 30 – kilometrowa trasa prowadziła ulicami 

Grudziądza, zakątkami gminy Grudziądz do mety zlokalizowanej przy OSP Szynych.  

W okresie sprawozdawczym brałem udział na przemian z Wicestarostą w walnych zebraniach 

sprawozdawczych w OSP Piaski, OSP Ruda, OSP Rywałd oraz OSP Szynych. 

Rozstrzygnięte zostały wnioski złożone w ub.r. w programie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 

Powiat Grudziądzki otrzymał kwotę 3 209 356,00 zł dotacji z na dwie inwestycje drogowe: 

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – kwota 

1 817 40,00 zł. 

- Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo – kwota 1 392 316,00 zł.  

W Rankingu Powiatów za rok 2021, tworzonym przez Związek Powiatów Polskich, Powiat 

Grudziądzki uplasował się na 20 miejscu w kategorii do 60 tyś. mieszkańców. W rankingu brano pod 

uwagę różne działania prowadzone w powiecie, od pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych, po wprowadzanie wszelkich udogodnienia dla mieszkańców i petentów Starostwa 

Powiatowego. 

Rozpoczęto prace na drogach powiatowych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa  

w rejonie przejść dla pieszych. Umowy na realizację zadań podpisano 14 grudnia 2021 r., natomiast 

termin realizacji zadania: do 14 lipca 2022 r. W ramach realizowanej inwestycji wykonana zostanie 

przebudowa lub budowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych: 
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1) nr 1352C Parski - Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś w km 3+250 

2) nr 1384C Pokrzywno - Słup w miejscowości Nicwałd w km 4+067 

3) nr 1371C Szynwałd – St. Błonowo w miejscowości Wydrzno w km 4+882 

4) nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w miejscowości Piaski w km 4+510 

5) nr 1622C Chełmno - Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik w km 19+090 

6) nr 1380C Grudziądz - Nicwałd w miejscowości Wielkie w km 1+974 

7) nr1365C Gardeja - granica województwa - Łasin i 1372C Szynwałd – Łasin w miejscowości Łasin 

8) nr 1401C Okonin - Dębieniec w miejscowości Plemięta w km 3+117. 

Łączny koszt realizacji wszystkich zadań wynosi ponad 1,4 mln złotych, z czego ponad 1 mln 

sfinansowane zostanie w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

8 marca nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej  

nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo. Kwota najkorzystniejszej oferty to 2 570 910,92 zł, z czego 

dofinansowanie wynosi 1 171 805,00 zł. Kwota zaplanowana w budżecie: 2 353 611,00 zł. 

 

W wyniku napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  w dniu 24 lutego br. na terytorium 

naszego kraju  rozpoczął się napływ ludności spowodowany obawą o życie własne, swoich dzieci, 

rodziców. 

 W celu przygotowania się na przyjęcie tych osób Wojewoda Kujawsko – Pomorski 

wnioskował o wskazanie obiektów na terenie naszego powiatu gwarantujących właściwe warunki 

pobytu oraz wyżywienie. Z listy przedstawionych obiektów przyjęte zostały dwa. Łączna ilość miejsc 

w tych obiektach zaakceptowana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy wynosi 51 miejsc. 

Przybywający na nasz teren uchodźcy nie mający zapewnionych miejsc pobytu są kierowani  

do obiektów po zgłoszeniu faktu przybycia do Urzędu Wojewódzkiego oraz uzyskaniu akceptacji  

i wskazania miejsca docelowego. Aktualnie w obiektach przebywa łącznie 30 osób w większości 

kobiet z dziećmi. W celu realizacji powyższego zadania wprowadzone zostało finansowanie  

na podstawie dotacji. 

28 lutego podaliśmy do wiadomości publicznej listę produktów i środków, które mogą być przekazane 

potrzebującym na Ukrainie (w tym osobom oczekującym przed przejściami granicznymi).  

Lista dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na stronie FB. 

1 marca poinformowaliśmy mieszkańców powiatu o rozpoczynającej się 2 marca zbiórce środków dla 

potrzebujących na Ukrainie (w tym osobom oczekującym przed przejściami granicznymi).  

Zbiórka będzie trwać w kolejnych dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00 – 

17:00. Punkty zbiórki znajdują się w każdej gminie powiatu oraz w Starostwie Powiatowym  

w Grudziądzu.  
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2 marca odbyło się specjalne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego,  

w którego skład weszli wójtowie gmin, a także przedstawiciele Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej 

Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Tematem spotkania było 

zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy uchodźcom przybyłym na teren powiatu oraz wsparcie dla 

ludności cywilnej Ukrainy. Druga część spotkania była wideokonferencją z Wojewodą Kujawsko – 

Pomorskim na temat trudności z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Ponadto zorganizowałem 

spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego oraz kierownikami 

Wydziałów Starostwa, na którym omówiono stan podjętych działań związanych z sytuacją na 

Ukrainie.   

W omawianym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

1) Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 12 stycznia w sprawie określenia wysokości środków 

finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. 

2) Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 20 stycznia zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany systemu 

pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

3) Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 16 lutego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym  

w Grudziądzu. 

4) Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 18 lutego w sprawie ustalenia  wartości  prewspółczynnika oraz 

współczynnika proporcji VAT do stosowania  w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu w 

roku 2022. 

5) Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 21 lutego zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

6) Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 24 lutego zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad 

(polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu 

finansowego) i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

7) Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 1 marca w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa  

w eksploatacji samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu o numerze 

rejestracyjnym CG 63333. 

8) Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 1 marca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum 

zakładowym Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 
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9) Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 1 marca w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania kontroli 

zarządczej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Grudziądzkiego. 

10) Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 1 marca w sprawie wprowadzenia procedury udzielania 

upoważnień i pełnomocnictw oraz trybu ich rejestrowania w Starostwie Powiatowym  

w Grudziądzu. 

11) Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 1 marca w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2022 roku w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Grudziądzki. 

 

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 12 stycznia 2022 r. zostały podjęte 

następujące uchwały: 

1) Uchwała nr XXXIV/1/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 r. 

2) Uchwała nr XXXIV/2/2022 uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania 

i nabywania nieruchomości 

3) Uchwała nr XXXIV/3/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Grudziądzkiego 

4) Uchwała nr XXXIV/4/2022 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów  

w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

 

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

oraz zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały nr XXXIV/1/2022 i nr  

XXXIV/4/2022 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. 


