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Informacja 

o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

za okres między XXXV a XXXVI 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 

 W okresie między sesjami Zarząd Powiatu odbył jedno posiedzenie, w dniu 16 marca, 

na którym podjął 4 uchwały: 

1) Uchwała Nr 113/122/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia; 

2) Uchwała Nr 113/123/2022 w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do Programu 

„Szkolny Klub Sportowy” i upoważnienia dyrektora szkoły do wykonywania czynności 

związanych z udziałem w przedmiotowym programie; 

3) Uchwała Nr 113/124/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację 

zadań publicznych w roku 2022; 

4) Uchwała Nr 113/125/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 

z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 11 marca w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się posiedzenie 

Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, zwołane z uwagi na sytuację dotyczą 

napływu uchodźców z Ukrainy na teren Powiatu Grudziądzkiego. 

 Tego samego dnia, 11 marca w siedzibie urzędu miało miejsce spotkanie wójtów 

i burmistrzów z terenu powiatu grudziądzkiego dotyczące przygotowań do wykorzystania 

środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027. Podpisana została wstępna 

deklaracja dotycząca przystąpienia pięciu gmin i Powiatu Grudziądzkiego do Obszaru 

Prowadzenia Polityki Terytorialnej.  

16 marca wraz z pracownikiem Starostwa Powiatowego Zdzisławem Tyczyńskim 

wziąłem udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, organizowanym 
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przez Departament Funduszy Europejskich. Spotkanie dotyczyło realizacji OPPT w nowej 

perspektywie finansowej.  

21 marca podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa mostu 

na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo”. 

Wykonawcą została firma Kormost sp. z o. o. z Bydgoszczy, a koszt inwestycji wyniesie 

2.966.785,00 zł. 

22 marca w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie wójtów 

i burmistrzów z terenu Powiatu Grudziądzkiego, dotyczące spraw związanych z utworzeniem 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i OPPT. 

Na terenie Powiatu Grudziądzkiego zapewniono 107 miejsc dla uchodźców z Ukrainy, 

na wniosek Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Powiat Grudziądzki zorganizował 64 

miejsca, z czego na chwilę obecną zajętych jest 44. 

Nadal trwa zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Dary można składać w budynku 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz Jednostce Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 

w Grudziądzu. W przyszłym tygodniu planowany jest transport asortymentu do Bydgoszczy. 

 

 

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 9 marca 2022 r. zostały podjęte 

następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr XXXV/5/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 r. 

2. Uchwała Nr XXXV/6/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 –2027 

3. Uchwała Nr XXXV/7/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej 

4. Uchwała Nr XXXV/8/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

na własność Powiatu Grudziądzkiego 

5. Uchwała Nr XXXV/9/2022 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1357C 

Mokre – Kłódka 
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6. Uchwała Nr XXXV/10/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

7. Uchwała Nr XXXV/11/2022 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi 

Grudziądzkiemu w 2022 r. 

8. Uchwała Nr XXXV/12/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2022 

9. Uchwała Nr XXXV/13/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu 

i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu na rok 2022 

10. Uchwała Nr XXXV/14/2022 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji rewizyjnej 

Rady Powiatu na rok 2022 

11. Uchwała Nr XXXV/15/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków 

i petycji Rady Powiatu na rok 2022 

12. Uchwała Nr XXXV/16/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki 

społecznej Rady Powiatu na rok 2022 

13. Uchwała Nr XXXV/17/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 

i szczegółowego trybu przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Grudziądzkiego” 

14. Uchwała Nr XXXV/18/2022 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych 

15. Uchwała Nr XXXV/19/2022 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2022 

 

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

oraz zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały nr XXXV/5/2022, 

XXXV/7/2022, XXXV/9/2022 i XXXV/17/2022 zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 


