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Informacja 

o pracy Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

za okres między XLI a XLII 

Sesją Rady Powiatu Grudziądzkiego 

 

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

19 października oraz 27 października, na których podjął 12 uchwał: 

1) Uchwała Nr 129/169/2022 z dnia 19 października w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2022; 

2) Uchwała Nr 129/170/2022 z dnia 19 października w sprawie udzielenia dotacji celowej 

dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego; 

3) Uchwała Nr 129/171/2022 z dnia 19 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”; 

4) Uchwała Nr 130/172/2022 z dnia 27 października w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2022; 

5) Uchwała Nr 130/173/2022 z dnia 27 października w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2023  

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 

6) Uchwała Nr 130/174/2022 z dnia 27 października w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Grudziądzkiego w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 

7) Uchwała Nr 130/175/2022 z dnia 27 października w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  

w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz pomiędzy ul. Konwaliową a ul. Krokusową; 

8) Uchwała Nr 130/176/2022 z dnia 27 października w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze 

gminnej 040130C, obręb Węgrowo, gmina Grudziądz; 
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9) Uchwała Nr 130/177/2022 z dnia 27 października w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka rekreacyjno – 

wypoczynkowego w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz; 

10) Uchwała Nr 130/178/2022 z dnia 27 października w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 

drewna opałowego; 

11) Uchwała Nr 130/179/2022 z dnia 27 października w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu; 

12) Uchwała Nr 130/180/2022 z dnia 27 października w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

szczególnego kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. 

 

 19 października w Myślęcinku odbył się finał wojewódzki w sztafetowych biegach 

przełajowych. Powiat Grudziądzki reprezentowały cztery szkoły: SP Gruta – chłopcy rocznik 

2010 i młodsi zajęli 13 miejsce, SP Nowa Wieś – dziewczęta rocznik 2010 i młodsi zajęły 10 

miejsce, SP Radzyń Chełmiński – chłopcy rocznik 2008 – 2009 zajęli 19 miejsce, SP Zawda 

dziewczęta rocznik 2008 – 2009 zajęły 12 miejsce. 

20 października wziąłem udział w konferencji pn. „Czas na region”, organizowanej 

przez Polska Press Grupa w Toruniu. Podczas spotkania poruszane były tematy m.in. 

dotyczące nowej perspektywy unijnej, ustawy o elektromobilności, Polskiego Ładu. 

21 października spotkałem się z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Komunikacyjnej  

i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

Krzysztofem Kucickim oraz pracownikiem sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w Grudziądzu Maciejem Kiszelewskim. Spotkanie dotyczyło zaproszenia Powiatu 

Grudziądzkiego do współpracy w organizacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

 

24 października odbyło się spotkanie z firmą Art. – Service ze Zbiczna w sprawie 

wydłużenia terminu realizacji zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Łasinie”. Stosowny aneks zmieniający termin wykonania zamówienia do 30 listopada br. 

został podpisany w dniu 3 listopada. 

Tego samego dnia uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych żołnierzy Wojska 

Polskiego poległych podczas II Wojny Światowej we wrześniu 1939 r. Szczątki 13 żołnierzy 

ekshumowano w 2021 roku we wsi Orle. 
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 25 października pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele gmin 

zajmujący się sprawami obronności uczestniczyli w „Powiatowym Szkoleniu Obronnym”, 

podczas którego odbył się trening stałego dyżuru oraz akcja kurierska. W ramach spotkania 

omówiono również zagadnienia dotyczące informacji niejawnych. 

 25 października w refektarzu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu odbyło się uroczyste 

podsumowanie XI Akcji Poboru Krwi „Dar serca służb mundurowych”. Podczas uroczystości 

wręczyłem puchar przechodni Starosty Grudziądzkiego dla Centrum Szkolenia Logistyki,  

z którego krew oddało najwięcej osób (40). Łącznie oddano 76 litrów krwi przez 168 osób. 

 Tego samego dnia wziąłem udział również w posiedzeniu Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Grudziądzu. 

26 października uczestniczyłem w jubileuszu 70 - lecia działalności Koła 

Przewodników PTTK im. Józefa Błachnio. 

 W dniach 26 – 27 października odbyły się Międzygminne Rozgrywki Powiatu 

Grudziądzkiego w tenisie stołowym. Zawody odbyły się na hali w Szkole Podstawowej  

w Rogóźnie.  

27 października wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio uczestniczyliśmy  

w obradach LXI Sesji Rady Gminy Grudziądz. 

 28 października odbyły się uroczyste odbiory kolejnych inwestycji Powiatu 

Grudziądzkiego:  

- przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz, polegająca na przebudowie 

przejścia dla pieszych, wartość zadania: 208 906,28 zł, 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta o łącznej długości 

1 435 km, wartość zadania: 3 601 507,62 zł, 

- remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo o łącznej długości 2 830 km, 

wartość zadania: 3 116 854,67 zł, 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo o łącznej długości 

5 886 km (w 2022 roku przebudową objęty był odcinek drogi o długości 2 470 km), wartość 

zadania: 5 319 213,12 zł. 
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Wizytacja odbyła się również na drodze powiatowej Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – 

Ruda, gdzie miała miejsce przebudowa z rozbudową odcinka drogi o długości 1 347 km, 

wartość zadania: 4 981 118,18 zł. W uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi 

uczestniczyli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wojewoda Kujawsko 

– Pomorski Józef Ramlau, Wójtowie i Radni z terenu Powiatu Grudziądzkiego  

oraz mieszkańcy powiatu. 

 2 listopada w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta 

Grudziądza, Burmistrzów oraz Wójtów, którego celem była akceptacja przygotowanych 

projektów rozwiązań komunikacji powiatowej w roku 2023.  

 3 listopada gościłem przedstawicieli Polskiej Sieci Elektroenergetycznej.  

 4 listopada wraz z Wicestarostą Marcinem Dziadzio uczestniczyliśmy  

w zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu konferencji pt. „Edukacja 

ekologiczna w szkołach”. Podczas spotkania m.in. podsumowane zostały działania 

ekologiczne skierowane do młodzieży w powiecie grudziądzkim. W spotkaniu wzięli udział 

Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Leszek 

Wasielewski,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy Wiesław Kosecki, Dyrektor Muzeum  

w Grudziądzu Wioletta Pacuszka, przedstawiciele szkół z terenu powiatu grudziądzkiego  

oraz instytucji działających w obszarze edukacji ekologicznej.  

 7 listopada Wicestarosta Marcin Dziadzio złożył kwiaty pod Pomnikiem  

na Cmentarzu Garnizonowym w ramach akcji „Żołnierska Pamięć”. Akcja została 

zorganizowana przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Grudziądzu. 

 8 listopada wziąłem udział w Radzie Rynku Pracy, która odbyła się w Starostwie 

Powiatowym w Grudziądzu.  

W omawianym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

1) Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 19 października w sprawie wyodrębnienia ewidencji 

księgowej i rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu 

finansowego) i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu dla środków pochodzących  

z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz 

pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa. 
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Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 19 października 2022 r. zostały podjęte 

następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr XLI/44/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2022 rok; 

2) Uchwała Nr XLI/45/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027; 

3) Uchwała Nr XLI/46/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli; 

4) Uchwała Nr XLI/47/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

Aktywności Lokalnej na lata 2021 – 2022;  

5) Uchwała Nr XLI/48/2022 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Grudziądzkim na lata 2022 – 2024; 

6) Uchwała Nr XLI/49/2022 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030; 

7) Uchwała Nr XLI/50/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2022 r.; 

8) Uchwała Nr XLI/51/2022 w sprawie likwidacji Związku Powiatów Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podpisania lub w terminie podanym w ich treści 

oraz zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała Nr XLI/44/2022  

oraz Nr XLI/46/2022 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


