
UCHWAŁA Nr XVI/26/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu lub przebudowy drogi powiatowej nr 1413C 

Boguszewo – Czeczewo 

 Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 48 Statutu Powiatu Grudziądzkiego, będącego załącznikiem do Uchwały 

Nr XXVII/9/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 5598 oraz z 2020 r. 

poz. 742) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie remontu lub przebudowy drogi 

powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo, uznaje się przedmiotową petycję za zasadną. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 20 marca 2020 r. wpłynęła petycja z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie remontu lub przebudowy 

drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo. Zgodnie z § 48 oraz § 49 ust. 2 Statutu Powiatu 

Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 5598, z 2020 r. 

poz. 742) oraz art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) powyższa petycja 

została przekazana Przewodniczącemu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w dniu 28 kwietnia 2020 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła w dniu 11 maja 2020 r. 

posiedzenie, na którym wnikliwie przeanalizowała wnioski zawarte w petycji w sprawie remontu 

lub przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo. W toku postępowania Członkowie 

Komisji ustalili, że: 

1. W budżecie na rok 2020 nie planuje się remontu lub przebudowy drogi powiatowej nr 1413C 

Boguszewo – Czeczewo. 

2. Obecnie w Gminie Gruta trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka 

Królewska – Gruta, a planowana jest kontynuacja przebudowy dalszego odcinka przedmiotowej drogi 

w roku 2021 – 2022. Ze względu na szczupłość budżetu, Powiat Grudziądzki nie ma możliwości 

finansowych wykonywania dwóch inwestycji drogowych w jednej gminie w tym samym czasie. 

3. Dnia 8 maja 2020 r. na spotkaniu Starosty Grudziądzkiego z Wójtem Gminy Gruta 

oraz Przewodniczącym Rady Gminy Gruta doszło do wstępnego porozumienia dot. partycypacji 

Gminy Gruta w realizacji remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo. W przypadku 

podjęcia przez Radę Gminy Gruta uchwały intencyjnej w sprawie przedmiotowego zadania, Powiat 

Grudziądzki przystąpi do wspólnej realizacji remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – 

Czeczewo. Do wykonania inwestycji można przystąpić najwcześniej w roku 2022. 

 Zgodnie z powyższym, w wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji skarg, 

wniosków i petycji jednogłośnie uznali petycję z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie remontu lub przebudowy 

drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo za zasadną oraz zasługującą na uwzględnienie 

w kolejnych latach budżetowych. Niniejsze stanowisko Komisji zostało przekazane Radzie Powiatu 

Grudziądzkiego. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

/-/ Marzena Dembek 

 


