
Protokół Nr 67/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 8 lutego 2021 r. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Adam Olejnik  - Starosta 

2. Jan Kowarowski  - Wicestarosta 

3. Marcin Dziadzio  - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik  - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Dorota Kaczerowska  - Sekretarz Powiatu 

7. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

8. Jakub Tadych  - p.o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg 

9. Edward Wiatrowski  - Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

10. Marek Ziemer  - Kierownik Wydziału Komunikacji 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z 65 i 66 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu 

i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki 

społecznej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2021. 
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9. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania radnego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania radnego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu. 

13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 040144C 

w miejscowości Biały Bór”. 

14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia 

gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda 

Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu 

zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN250 Turznice – Mniszek oraz likwidacja 

wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice – Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku 

około 60 m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice”. 

15. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

16. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich obecnych. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 na 5 członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 8 lutego 2021 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie 

Zarządu nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Członkowie Zarządu nie zgłosili wniosków o sprostowanie 

lub uzupełnienie protokołów i jednogłośnie przyjęli protokoły z 65 i 66 posiedzenia Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik zaproponował zmianę porządku posiedzenia i omówienie 

w pierwszej kolejności punktu sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski w zakresie 

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na przyjęcie jednogłośnie zgodę wyrazili wszyscy 

Członkowie Zarządu i przyjęli porządek posiedzenia. Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił 

p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakuba Tadycha o zabranie głosu. 
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Pan Jakub Tadych poinformował o zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego. Pierwsze postępowanie p. n. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1383C 

Dąbrówka Królewska – Gruta” o wartości szacunkowej 1.527.000,00 zł wygrała firma UNITRAK 

Sp. z o.o., która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.433.228,23 zł. Na drugi przetarg 

p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek - Nowe Mosty” o wartości szacunkowej 

2.530.000,00 zł, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o. o., która zaproponowała 

kwotę 1.100.123,12 zł. 

Następnie p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych poinformował o stanie dróg 

w powiecie. Z uwagi na obfite opady śniegu, wiatr oraz utrzymujące się ujemne temperatury zimowe 

utrzymanie dróg generuje wysokie koszty. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy w okresie zimowym była remontowana droga 

Wałdowo – Biały Bór. 

Pan Jakub Tadych potwierdził, że była naprawiana droga Wałdowo – Biały Bór, na której nawierzchni 

pojawiło się sporo dziur. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio zapytał, czy jest sprawdzana praca kierowców piaskarek, 

gdyż niektóre odcinki dróg powiatowych nie są posypane mieszanką. 

P. Jakub Tadych p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dród odpowiedział, że drogi są patrolowane 

i sprawdzane. Jednocześnie nie wyklucza, że mogła zaistnieć ww. sytuacja. 

W związku z brakiem dalszych pytań dot. bieżącego utrzymania dróg Starosta p. Adam Olejnik 

poinformował, że 29 stycznia odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Grudziądz p. Andrzejem 

Rodziewiczem oraz współwłaścicielem Odlewni Żeliwa Lisie Kąty p. Sławomirem Mioduszewskim. 

Tematem spotkania była przebudowa bądź budowa odcinka drogi powiatowej. Starosta p. Adam Olejnik 

wyraził rozczarowanie treścią pisma otrzymanego od Odlewni Żeliwa Lisie Kąty, które opisuje wariant 

proponowany na początku ustaleń, mimo aprobaty zmian uzgodnionych podczas kolejnych spotkań. 

Firma zaproponowała przeznaczenie kwoty 3.000.000,00 zł na tę inwestycję, z kolei Wójt Gminy 

Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz zaproponował ewentualną możliwość partycypacji w kosztach, 

gdyż brakująca suma jest szacowana na około 1.300.000,00 zł. Ponadto zadeklarował, że w ciągu kilku 

dni sprawdzi możliwości partycypacji Gminy Grudziądz. Starosta p. Adam Olejnik dodał, że wciąż 

oczekuje na ustosunkowanie się Wójta Gminy Grudziądz p. Andrzeja Rodziewicza do swojej deklaracji, 

ponieważ jeśli podział kosztów nie będzie możliwy, trzeba będzie wrócić do wariantu remontu drogi 

powiatowej. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik dodał, że jeżeli współpraca z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty 

nie przebiegnie pomyślnie, powiat będzie się starał w miarę możliwości finansowych 

na przeprowadzenie remontu tejże drogi. 
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Starosta p. Adam Olejnik odpowiedział, że liczy na pozytywne zakończenie rozmów. Deklarowana 

przez firmę z Lisich Kątów kwota będzie wystarczająca na przebudowę i remont drogi, ale jeżeli Wójt 

Gminy Grudziądz p. Andrzej Rodziewicz nie znajdzie środków finansowych na pomoc w partycypacji 

to niemożliwa będzie przebudowa 1400 metrowego odcinka drogi. Dodał także, że dąży do tego, 

aby doprowadzić do wybudowania 680 metrowego odcinka drogi oraz przebudowania 1400 metrów 

drogi. 

Członek Zarządu p. Marcin Dziadzio wyraził rozczarowanie postawą Odlewni Żeliwa Lisie Kąty 

oraz poparł zamiar pomocy finansowej powiatu w kwocie około 300.000,00 zł. 

Pismo z dnia 29 stycznia 2021 roku Odlewni Żeliwa Lisie Kąty w sprawie przebudowy drogi powiatowej 

nr 1357C w Lisich Kątach stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 W kolejnym punkcie obrad Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu i finansów, rozwoju 

gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 oraz zapytał, czy Członkowie 

Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu i finansów, rozwoju 

gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego  na rok 2021 oraz postanowili przekazać 

ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu 

i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki społecznej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 

oraz zapytał, czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki społecznej Rady Powiatu 

Grudziądzkiego  na rok 2021 oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji polityki 

społecznej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 

oraz zapytał, czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu 

Grudziądzkiego  na rok 2021 oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej 

Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego 

na rok 2021 oraz zapytał, czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego  na rok 2021 oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 oraz zapytał, 

czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2021 

oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu 

Grudziądzkiego na rok 2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 

Powiatu oraz zapytał czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 
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Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania radnego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu oraz zapytał 

czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 

Powiatu oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Powiatu stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu 

oraz zapytał czy Członkowie Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji rewizyjnej 

Rady Powiatu oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie odwołania radnego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu oraz zapytał czy Członkowie 

Zarządu wnoszą pytania lub uwagi do ww. projektu. 

Wobec braku pytań i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu 

oraz postanowili przekazać ww. projekt pod obrady Rady. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

rewizyjnej Rady Powiatu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edwarda Wiatrowskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania inwestycji 

objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 

„Rozbudowa drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór” 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór” 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

projektu. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta przeszedł do głosowania w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania inwestycji objętej 

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa 

drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór”. 

Uchwała nr 67/16/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór” stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 Kolejno na prośbę Starosty p. Adama Olejnika, Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

p. Edward Wiatrowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki 

Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego 

na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu 

DN250 Turznice – Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice – Grudziądz 

(Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60 m” oraz pod nazwą „ Ogrodzenie Z-300 Turznice”. 

Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości p. Edward Wiatrowski wyjaśnił, że na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego znajdują się rury gazowe, które łączą się z portem w Świnoujściu i potrzebna jest opinia 

właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

projektu. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta przeszedł do głosowania w wyniku którego 

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania inwestycji pod nazwą 

„Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-

upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont 

układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN250 Turznice – Mniszek oraz likwidacja 
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wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice – Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 

60 m” oraz pod nazwą „ Ogrodzenie Z-300 Turznice”. 

Uchwała nr 67/17/2021 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki 

Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego 

na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu 

DN250 Turznice – Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice – Grudziądz 

(Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku około 60 m” oraz pod nazwą „ Ogrodzenie Z-300 Turznice” 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw 

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków i poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji p. Marka 

Ziemera o omówienie pracy Komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer  wyjaśnił, że w 2020 roku Komisja bezpieczeństwa 

ruchu drogowego rozpatrywała około 30 wniosków, które dotyczyły progów zwalniających, 

ograniczenia prędkości, przejść dla pieszych, chodników, przystanków autobusowych, znaków 

drogowych oraz luster drogowych. 

Członek Zarządu p. Aleksander Zadykowicz zapytał na jakiej podstawie niektóre wnioski są opiniowane 

negatywnie. 

Kierownik Wydziału Komunikacji p. Marek Ziemer podał przykład, gdy Wydział Komunikacji 

otrzymał pismo o postawienie wiaty przystankowej w określonej lokalizacji, po czym okazało się, że nie 

jest to możliwe z uwagi na brak wystarczającego miejsca. 

Starosta p. Adam Olejnik dodał, że warto byłoby rozpatrzyć ponownie te wnioski, które zostały 

zaopiniowane negatywne ze względu na koszty bądź brak oględzin, a mogą poprawić poziom 

bezpieczeństwa. Nadmienił również, że zakupione niedawno urządzenie do mierzenia natężenia ruchu 

zamontowane w Lisich Kątach zostało po kilku dniach zniszczone. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik dodał, że jego zdaniem powinna być częściej badana prędkość 

poruszających się pojazdów, gdyż kierowcy nie zalecają się do określonych przepisów na drogach. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Starosta p. Adam Olejnik podziękował wszystkim 

obecnym za udział w obradach, po czym zakończył 67 posiedzenie Zarządu Powiatu. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Protokołowała: Natalia Mrozińska 


