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Informacja 

o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

za okres między XXXVI a XXXVII 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 

 W okresie między sesjami Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia, w dniach 29 marca, 

31 marca i 12 kwietnia, na których podjął 11 uchwał: 

1) Uchwała Nr 114/126/2022 z dnia 29 marca w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2022 

2) Uchwała Nr 114/127/2022 z dnia 29 marca w sprawie określenia formy przekazywania 

sprawozdań do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w zakresie sprawozdawczości budżetowej 

oraz sprawozdawczości z operacji finansowych 

3) Uchwała Nr 114/128/2022 z dnia 29 marca w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na 

udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz 

wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych 

4) Uchwała Nr 114/129/2022 z dnia 29 marca w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-zachodniej 

części obrębu Pokrzywno przy granicy z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, gmina Gruta 

5) Uchwała Nr 114/130/2022 z dnia 29 marca w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu 

Mały Rudnik, gmina Grudziądz 

6) Uchwała Nr 115/131/2022 z dnia 31 marca w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, położonej w Lisich Kątach, 

oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 

7) Uchwała Nr 116/132/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetowych na rok 2022 

8) Uchwała Nr 116/133/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie przyjęcia darowizny rzeczowej 

9) Uchwała Nr 116/134/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie powołania Komisji konkursowej 

w celu opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu „Wspierania i upowszechniania 
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kultury fizycznej” oraz z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego’’ 

10) Uchwała Nr 116/135/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Grudziądzkiego 

11) Uchwała Nr 116/136/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie opinii o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w 

miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz wraz z przebudową skrzyżowań z drogami 

powiatowymi ( nr 1395C oraz nr 1396C)” 

 

 24 marca uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu listów intencyjnych w sprawie 

utworzenia historycznego turystycznego Szklaku Kopernikowskiego. Szlak ten ma przebiegać 

przez tereny Warmii i Mazur, Pomorza oraz Kujaw. Listy podpisane zostały przez 

marszałków województw: kujawsko- pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego 

oraz przez przedstawicieli 26 samorządów wszystkich szczebli, jak również władz 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uroczystość miała miejsce na rynku w Toruniu. 

 28 marca podpisałem 9 umów z 8 kołami łowieckimi na dzierżawy odwodów 

łowieckich na okres 10 lat. 

 29 marca wziąłem udział w Forum na rzecz Jeziora Rudnickiego Wielkiego, które 

odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Tematem spotkania był 

problem zanieczyszczenia Jeziora oraz omówienie sposobów na jego oczyszczenie. 

Konferencję poprowadził Prezes Zarządu Spółki Wodnej Jeziora Rudnickiego, a udział wzięli 

Prezydent Miasta Grudziądza, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Gminy 

– Miasto Grudziądz, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Akademii 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. 

 30 marca uczestniczyłem w uroczystym powołaniu insp. Tomasza Lubiejewskiego 

na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu. 
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 31 marca zawieźliśmy do Krakowa rzeczy pochodzące ze zbiórki dla osób walczących 

i żyjących w skrajnie trudnych warunkach w Ukrainie. Przekazaliśmy m. in. urządzenie 

do próżniowego leczenia ran, zestawy narzędzi chirurgicznych, leki na przeziębienie 

dla dzieci i dorosłych, narzędzia mechaniczne, jednorazowe naczynia, środki czystości,  

T - shirty, koce, odżywki dla dzieci, środki czystości, słodycze, upominki i kilka innych 

przydatnych rzeczy. 

 1 kwietnia zorganizowaliśmy występy muzyczne lokalnych artystów w autobusach 

powiatowego transportu publicznego. Akcja miała na celu uatrakcyjnić pasażerom czas 

podróży i zachęcić innych do korzystania z tego środka transportu. 

 Tego samego dnia, 1 kwietnia uczestniczyłem w otwarciu Zespołu Ośrodków 

Wsparcia: Dziennego Domu ,,SENIOR+'' w Rogóźnie oraz Klubu ,,SENIOR+'' w Jamach. 

Uroczystość miała miejsce w Gminnym Centrum Kultury w Rogóźnie, a obecni byli również 

Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau oraz Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof 

Polesiak. 

 Od 4 kwietnia do 19 kwietnia przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie 

powiatu grudziądzkiego. W jej ramach działała Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 

w Grudziądzu, w budynku Zespłu Placówek Młodzieżowych ,,Bursa" przy ul. Hallera 37 

w Grudziądzu. Wydano orzeczenia o przydatności do służby wojskowej 236 osobom. 

 5 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu online dotyczącym przebiegu drogi S5 

Wirwajdy – Nowe Marzy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

 6 kwietnia podpisaliśmy umowę z Wójtem Gminy Grudziądz na udzielenie dotacji 

z budżetu Gminy Grudziądz w 2022 r. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka. Kwota dotacji wynosi 300.000,00 zł. 

 Również 6 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa 

z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec - Stare Błonowo – II etap”. Wykonawcą 

zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, a koszt 

inwestycji wynosi 2.570.910,92 zł. 

 8 kwietnia dokonaliśmy odbioru zadania „Remont elewacji i dachu budynku Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne 

Budownictwa "TOM" z Otłowca, a koszt inwestycji wyniósł 386.215,08 zł. 
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 11 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegajmy Pożarom’’.  

 12 kwietnia podpisaliśmy umowę na wykonanie przebudowy z rozbudową drogi 

powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych ,,DROBUD’’ z Wąbrzeźna. Koszt inwestycji to 5.249.871,89 zł, z czego 

Powiat Grudziądzki otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.663.706,25 zł z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 Również 12 kwietnia wyłoniliśmy wykonawcę na zakup samochodu osobowego 

na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Samochód dostarczy firma AUTOPOL 

Sp. z o.o. z Torunia, a cena zakupu wyniesie 118.600,00 zł. Będzie to KIA Nowy Sportage 

z rocznika 2022. 

 Tego samego dnia, 12 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, 

na którym podpisałem wraz z Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Wójtem Gminy Gruta, 

zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz Wójtem Gminy Świecie nad 

Osą, deklarację przystąpienia do „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej". 

 13 kwietnia podpisałem, wraz z Prezydentem Grudziądza, Wójtem Gminy Dragacz, 

Wójtem Gminy Grudziądz oraz Wójtem Gminy Rogóźno, deklarację woli przystąpienia 

do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Grudziądza. 

 19 kwietnia Wicestarosta Marcin Dziadzio uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami 

kilku sołectw z terenu Gminy Grudziądz w sprawie projektowanego przebiegu drogi S5, które 

odbyło się w Sztynwagu. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Wójt Gminy Grudziądz Andrzej 

Rodziewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz Hanna Kołodziej. 

 W dalszym ciągu trwa zbiórka rzeczy na pomoc mieszkańcom Ukrainy, którą 

wspomaga Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Grudziądzu. Przygotowane zostały 

kolejne palety materiałów, które oczekują na transport do punktu zbiorczego w Bydgoszczy. 

 Na dzień 19 kwietnia Powiat Grudziądzki zapewnia 65 miejsc kwaterunkowych 

dla uchodźców z Ukrainy, z czego zajętych jest 57. Miejsca funkcjonują w dwóch obiektach - 

Lisich Kątach oraz Świerkocinie.  
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W omawianym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

1) Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 5 kwietnia w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: „Remont elewacji i dachu 

budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu” 

2) Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 7 kwietnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób 

zgłaszających naruszenia prawa w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu 

3) Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 7 kwietnia w sprawie powołania Komisji do spraw 

zgłaszanych przez sygnalistów oraz wyznaczenia osoby do przyjmowania, 

rejestrowania zgłoszeń 

4) Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 7 kwietnia w sprawie wprowadzenia księgi procedur 

audytu wewnętrznego 

5) Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 7 kwietnia w sprawie wprowadzenia programu 

zapewniania i poprawy jakości audytu wewnętrznego 

6) Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 7 kwietnia zmieniające zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia karty audytu wewnętrznego. 

 

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 23 marca 2022 r. została podjęta 

Uchwała Nr XXXVI/20/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 rok. Uchwała weszła w życie w terminie podanym w treści uchwały 

oraz została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 


