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Protokół Nr 133/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 12 grudnia 2022 r. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Marcin Dziadzio - Wicestarosta 

2. Barbara Dobek - Członek Zarządu 

3. Krzysztof Klucznik - Członek Zarządu 

4. Aleksander Zadykowicz      - Członek Zarządu 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów  

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2022. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2023 rok. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2023. 

10. Projekty decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddające w trwały zarząd na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości gruntowe stanowiące własność Powiatu 

Grudziądzkiego. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku 

Powiatowo – Gminnego, którego celem będzie wspólna organizacja publicznego transportu 

zbiorowego. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

13. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

14. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Wicestarosta p. Marcin Dziadzio, witając wszystkich 

obecnych biorących udział w posiedzeniu. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio stwierdził,  

że w posiedzeniu bierze udział 4 na 5 Członków Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. Nieobecny jest 

Starosta p. Adam Olejnik ze względu na inne obowiązki służbowe.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 12 grudnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę  

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 133/187/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 roku  

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 2  

do protokołu. 

 Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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Przy braku pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego  

na 2022 rok oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Kolejno Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita, na prośbę Wicestarosty p. Marcina Dziadzio, 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

Wobec braku pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku 

którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady 

Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2022 – 2027 stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę  

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2022.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego  

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Wyjaśniła, że wydatki 

dotyczą wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – 

Stanisławki – Wąbrzeźno. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński powiedział, że utrudnieniem  

w realizacji ww. remontu są warunki atmosferyczne, które mogą spowodować, że realizacja zadania  

w bieżącym roku będzie niemożliwa.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 
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W związku z brakiem pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2022 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok.  

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita powiedziała, że treść projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok pozostaje  

bez zmian w stosunku do przedłożonego projektu Radnym Powiatu Grudziądzkiego i przedstawionego  

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok oraz postanowili 

przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego na 2023 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 

2031. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita powiedziała, że treść projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 

2031 również pozostaje bez zmian w stosunku do przedłożonego projektu Radnym Powiatu 

Grudziądzkiego i przedstawionego na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do niniejszego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2023 – 

2031 oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Grudziądzkiego na lata 2023 – 2031 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił p. Natalię Mrozińską o przedstawienie 

projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2023. 

P. Natalia Mrozińska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 

2023. Powiedziała, że niniejszy projekt uchwały został opracowany po zasięgnięciu opinii wójtów  

i burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

W związku z brakiem pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2023 oraz postanowili przekazać niniejszy 

projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2023 stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego 

projektów decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oddających w trwały zarząd na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu 

Grudziądzkiego. Dodał, że projekty zostały przesłane Członkom Zarządu w wersji elektronicznej  

do wcześniejszego zapoznania. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski powiedział, że projekty decyzji 

dotyczą obrębów w Gminie Grudziądz oraz w Gminie Radzyń Chełmiński.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedmiotowych projektów decyzji Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 
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Wobec braku uwag i wniosków formalnych Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł  

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli decyzje Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego oddające w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg nieruchomości 

gruntowe stanowiące własność Powiatu Grudziądzkiego.  

Decyzja o sygn. GN.6844.6.2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.60.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.61.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.62.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.63.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.64.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.65.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.66.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.67.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Decyzja o sygn. GN.6844.25.68.2015 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 12 grudnia 2022 r. 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Kolejno Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji  

p. Marka Ziemer o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego, którego celem będzie wspólna 

organizacja publicznego transportu zbiorowego. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego, którego 

celem będzie wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego. Powiedział, że formuła 

związku daje większe możliwości w zakresie realizacji zadania publicznego, jakim jest transport 

publiczny, w tym także pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 
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Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

W związku z brakiem pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego, 

którego celem będzie wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz postanowili 

przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku 

Powiatowo – Gminnego, którego celem będzie wspólna organizacja publicznego transportu 

zbiorowego stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio poprosił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grudziądzu p. Rafała Zielińskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków. 

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków. Wyjaśnił, że podjęcie przedmiotowej uchwały konieczne jest 

z uwagi na potrzebę utworzenia nowego przystanku w miejscowości Mędrzyce. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi 

do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

Przy braku pytań i uwag Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków oraz postanowili przekazać niniejszy projekt pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki  

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Następnie Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego 

spraw organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym: 
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1. Wicestarosta p. Marcin Dziadzio odczytał treść pisma skierowanego do Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Wydrznie p. Izabelę Przanowską w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

samochodu służbowego, znajdującego się w ewidencji środków trwałych Placówki  

Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie, marki Skoda Roomster (VIN 

TMBNN25J2B501270), rok produkcji 2010, nr rejestracyjny CGR 20KM, przebieg 271 650 km  

oraz użyczenia samochodu będącego własnością Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał, który samochód będący własnością Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu miałby zostać użyczony. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio odpowiedział, że mowa o samochodzie marki Skoda. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik powiedział, że jego zdaniem, należy rozważyć możliwość 

użyczenia jednego z samochodów służbowych. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz stwierdził, że samochód marki Skoda jest również 

potrzebny pracownikom Starostwa Powiatowego do użytkowania w celach służbowych. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przyznał, że Skoda jest często wykorzystywana w celach 

służbowych. Dodał, że w jego ocenie, brak jednego z samochodów służbowych nie będzie stanowić 

problemu, ponieważ jest to kwestia organizacji pracy.  

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Marzena Dembek powiedziała, że samochód do dyspozycji Centrum 

Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie jest bardzo potrzebny, a w związku  

z brakiem środków finansowych na zakup nowego samochodu, należy użyczyć jeden z samochodów 

będących własnością Starostwa Powiatowego. 

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio przeszedł do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu 

jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu samochodu służbowego, znajdującego się 

w ewidencji środków trwałych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie, marki 

Skoda Roomster (VIN TMBNN25J2B501270), rok produkcji 2010, nr rejestracyjny CGR 20KM, 

przebieg 271 650 km. 

Pismo skierowane do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie p. Izabelę Przanowską w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż w drodze przetargu samochodu służbowego stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

1. Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz odniósł się do prośby złożonej przez Kierownika 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie p. Sylwii Jaszewskiej odnośnie zakupu budynku  

gospodarczego. Dodał, że powyższy temat został poruszony podczas obrad XLIII Sesji Rady Powiatu 
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Grudziądzkiego, jednak nie zapadły konkretne decyzje. Powiedział również, że Starosta p. Adam 

Olejnik zaproponował wykorzystanie garażu znajdującego się na terenie Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Białochowie.  

Wicestarosta p. Marcin Dziadzio powiedział, że należy powrócić do tematu dopiero po sprawdzeniu, 

czy garaż znajdujący się na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie jest  

w dobrym stanie i czy mógłby posłużyć do dalszego użytkowania.  

2. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu p. Rafał Zieliński powiedział,  

że do 11 grudnia 2022 r. wydano środki finansowe w wysokości 61 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych oraz wykorzystano 350 ton mieszanki z piaskiem i 4,5 tony soli drogowej.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta p. Marcin Dziadzio podziękował 

wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zakończył 133 posiedzenie Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 
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