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Informacja 

o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

za okres między XXXVII a XXXVIII 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 

 W okresie między sesjami Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia, w dniach 

27 kwietnia i 10 maja, na których podjął 4 uchwały: 

1) Uchwała Nr 117/137/2022 z dnia 27 kwietnia w sprawie rozstrzygnięcia 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. 

2) Uchwała Nr 118/138/2022 z dnia 10 maja w sprawie udzielenia dotacji celowych 

dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego. 

3) Uchwała Nr 118/139/2022 z dnia 10 maja w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Wybór 

banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” 

oraz powołania komisji przetargowej. 

4) Uchwała Nr 118/140/2022 z dnia 10 maja w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 

pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny 

Wielki Wełcz, 040185C (dz. 363), obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz. 31), obręb 

geodezyjny Leśniewo, 040287C (dz. 340), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040611C 

(dz. 123/3), obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz. 351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 

040288C (dz. 327/1, 349), obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz. 
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 21 kwietnia wziąłem udział w seminarium pn. „Budżety Samorządowe - stabilność 

dochodów i środki finansowania inwestycji”, organizowanym w Śliwicach. Wśród 

omawianych tematów znalazły się m. in.: zasady przyznawania subwencji i dotacji, 

Regionalne Programy Operacyjne 2021-2027, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, 

czy Inwestycje OZE. 

 Tego samego dnia, 21 kwietnia Wicestarosta Marcin Dziadzio uczestniczył 

w spotkaniu z Prezydentem Grudziądza oraz wójtami i burmistrzami z terenu powiatu, które 

odbyło w Urzędzie Miejskim. Rozmowy dotyczyły planowanego przebiegu drogi 

ekspresowej S5. 

 22 kwietnia w Starostwie Powiatowym przewodniczyłem spotkaniu podsumowującym 

realizację publicznego transportu zbiorowego w I kwartale 2022 r. W spotkaniu brali udział 

Wicestarosta Marcin Dziadzio, Skarbnik Powiatu Grażyna Kalita oraz przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego w Grudziądzu, Gminy Grudziądz i Gminy Gruta. 

 25 kwietnia w Bydgoszczy wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio i Skarbnikiem 

Grażyną Kalitą podpisaliśmy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Mikołajem 

Bogdanowiczem dwie umowy na wsparcie rozbudowy infrastruktury drogowej w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy dotyczą przebudowy drogi powiatowej 

nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta oraz remontu drogi 1413C Boguszewo - Czeczewo. 

Dofinansowanie na oba zadania wyniesie 3,2 mln, a całkowity koszt – 6,66 mln zł. 

 26 kwietnia uczestniczyłem w Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Radziejowie. Na spotkaniu poruszano m. in. kwestię pomocy dla uchodźców 

z Ukrainy, zagadnienia związane z Polityką Terytorialną w nowej perspektywie finansowej 

oraz wypracowano porozumienie w sprawie dalszego funkcjonowania Związku Celowego. 

 27 kwietnia Wicestarosta Marcin Dziadzio wziął udział w otwarciu I Grudziądzkiego 

Pikniku Naukowego w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu. Impreza miała na celu 

promocję nauki, a w jej ramach odbyły się różne atrakcje oraz koncerty lokalnych zespołów. 

 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyły się Targi Pracy, organizowane przez 

Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP oraz Powiatowy Urzędu Pracy 

w Grudziądzu, pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza oraz Starosty Powiatu 

Grudziądzkiego. Zakres wydarzenia objemował: wystawienie ofert pracy, pośrednictwo pracy 
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i doradztwo zawodowe, wsparcie dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą 

oraz nawiązanie kontaktu z pracodawcami i złożenie dokumentów aplikacyjnych. 

 29 kwietnia uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu absolwentów Technikum 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

 2 maja wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio oraz Członkiem Zarządu Powiatu 

Krzysztofem Klucznikiem wziąłem udział w Biało-Czerwonym Marszu z Flagą Narodową 

w Grudziądzu. Pochód wyruszył z Alei 23 stycznia, a zakończył się na Rynku. 

 3 maja, wspólnie z Przewodniczącą Rady Powiatu Marzeną Dembek uczestniczyłem 

w obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji. W uroczystościach na grudziądzkim 

rynku brali również udział Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz Prezydent 

Grudziądza Maciej Glamowski. 

 Tego samego dnia, 3 maja brałem udział w objętym Patronatem przez Powiat 

Grudziądzki XXV Jubileuszowym Konkursie Zręczności Powożenia Zaprzęgami 

Parokonnymi w Świeciu nas Osą.  

 5 maja podpisaliśmy umowę z firmą UNITRAK Sp. z o.o. na wykonanie inwestycji 

pn. ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta''. 

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zostanie 

zrealizowane w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy. 

 Również dnia 5 maja przewodniczyłem spotkaniu dotyczącym spraw związanych 

z utworzeniem OPPT, możliwych form współpracy oraz opracowania projektu statutu. 

Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym, a brali w nim udział przedstawiciele 

Gminy Gruta, Miasta i Gminy Łasin, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz Gminy 

Świecie nad Osą. 

 W dniach 5 – 12 maja zostały podpisane umowy na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. Wykonawcami zostały następujące organizacje pozarządowe:  
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- ALKS Stal Grudziądz („Wyścig Kolarski Szlakiem UKS Powiatu Grudziądzkiego” 

i „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego w Kolarstwie MTB”, łączna kwota 

dofinansowania: 8 tyś. zł.),  

- Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie („Spartakiada 

Osób Niepełnosprawnych”, kwota dofinansowania: 2 tys. zł.) 

- Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka z Grudziądza (XXIX Zawody 

Sportowe w ramach „ŚDPON” oraz „XIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej 

Niepełnosprawnych OPTAN 2022”, łączna kwota dofinansowania: 10 tys. zł.) 

- Liga Obrony Kraju (mistrzostwa dzieci i młodzieży w biegach na orientację sportową, 

kwota dofinansowania: 1 tys. zł.) 

- UKS Orion Gmina Grudziądz (X Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB oraz XIII 

Ogólnopolski Wyścig Kolarski, łączna kwota dofinansowania: 5 tys. zł.) 

- Fundacja Nowoczesny Konin (akcja „Zabytkowo i klockowo”, kwota dofinansowania: 

1 tys. zł) 

 6 maja wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio uczestniczyliśmy w spotkaniu 

w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury 

Drogowej Mirosławem Graczykiem, dotyczącym możliwości budowy ścieżek pieszo – 

rowerowych przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa. W rozmowie brali udział 

ponadto: Radny Sejmiku Robert Malinowski, Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski 

oraz Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz. 

 9 maja wysłaliśmy kolejny transport z pomocą humanitarną dla mieszkańców 

Ukrainy. W jego skład weszły 22 palety z kocami, ubraniami, środkami higienicznymi, suchą 

żywnością oraz lekami. W zorganizowaniu transportu oraz załadunku i przewiezieniu paczek 

pomagała Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przedsiębiorstwo handlowo-

transportowe BESPOL oraz Powiatowy Zarządu Dróg. 

 Tego samego dnia, 9 maja podpisaliśmy umowę na realizację remontu drogi 

powiatowej nr 1413C Boguszewo - Czeczewo, z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 

,,DROBUD''. Termin wykonania zadania to 9 października 2022 r., a zakres umowy obejmie 

również wykonanie cząstkowego remontu dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco. 
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 Również dnia 9 maja gościłem w Starostwie Powiatowym Starostę Świeckiego 

Barbarę Studzińską. 

 11 maja podpisaliśmy kontrakt na wykonanie I etapu „Przebudowy z rozbudową drogi 

powiatowej nr 1395 C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda" z Przedsiębiorstwem 

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kozłowa. Termin realizacji zamówienia wyznaczono 

na 8 września 2022 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w piątek, 13 maja. 

 12 maja wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Marzeną Dembek uczestniczyłem 

w obchodach Dnia Strażaka na Rynku w Grudziądzu. Podczas uroczystości zostały przyznane 

ordery za zasługi oraz awanse dla strażaków. Rozstrzygnięto również konkurs dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym pt. ,,Nie wypalaj traw’’, organizowany we współpracy 

z Centrum Edukacji Ekologicznej. 

 Tego samego dnia, 12 maja wziąłem udział w konferencji dotyczącej możliwości 

wykorzystania budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie na potrzeby 

inicjatyw społecznych, np. utworzenia zakładu aktywności zawodowej. Na szkoleniu obecni 

byli m. in.: Przewodnicząca Rady Marzena Dembek, Wiceprzewodniczący Rady Jerzy 

Wołoszyn i Mieczysław Kucharski, Radna Powiatu Zofia Laskowska oraz Wicestarosta 

Marcin Dziadzio. 

 13 maja wziąłem udział w otwarciu nowej siedziby Nadleśnictwa Jamy 

w miejscowości Jamy. 

 Tego samego dnia, 13 maja Wicestarosta Marcin Dziadzio wziął udział w otwarciu 

ścieżki pieszo – rowerowej, biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 55. 

 14 maja Wicestarosta Marcin Dziadzio wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego 

oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Mokrego brał udział w pierwszym dniu Targów pn. „Lato 

na wsi” w Minikowie, organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego. 

 15 maja brałem udział w drugim dniu Targów „Lato na wsi”, wraz z Kołem Gospodyń 

Wiejskich z Zielnowa. 
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 17 maja wręczyłem medale dla zwycięzców i upominki dla uczestników zawodów 

w trójboju i czwórboju lekkoatletycznego, organizowanych przez Powiat Grudziądzki 

na Stadionie Miejskim w Grudziądzu. 

 

 Na dzień 17 maja Powiat Grudziądzki zapewnia 35 miejsc kwaterunkowych 

dla uchodźców z Ukrainy w Świerkocinie, z czego zajętych jest 28 oraz 31 miejsc w Lisich 

Kątach, z czego wykorzystanych jest 11 (na chwilę obecną brak możliwości 

dokwaterowania). 

 

W omawianym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

1) Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 27 kwietnia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

do zawierania umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w internetowym systemie SOW. 

2) Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 5 maja w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

w drodze przetargowej. 

 

 

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 20 kwietnia 2022 r. została podjęta 

Uchwała Nr XXXVII/21/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

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

oraz została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


