
UCHWAŁA Nr XXVII/98/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 5 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu 

nad Osą 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), 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. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 3331 i 5598 

oraz z 2020 r. poz. 742) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie remontu dróg powiatowych 

nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą, 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 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 18 maja 2021 r. wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa Świecie nad Osą w sprawie remontu 

dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. Zgodnie z § 49 ust. 2 Statutu Powiatu 

Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 3331 i 5598, z 2020 

r. poz. 742) oraz art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. 

poz. 1038), powyższa petycja została przekazana Przewodniczącemu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 

Powiatu Grudziądzkiego, w dniu 1 czerwca 2021 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu odbyła w dniu 23 czerwca 2021 r. posiedzenie, 

na którym wnikliwie przeanalizowała wnioski zawarte w petycji w sprawie remontu dróg powiatowych 

nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą. W toku postępowania oraz po zasięgnięciu opinii Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, Członkowie Komisji ustalili, że: 

1. Drogi powiatowe nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą znajdują się w złym stanie technicznym 

i należy dokonać niezbędnych napraw.  

2. W roku 2021 Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu realizuje remonty odcinków przedmiotowych 

dróg tradycyjną technologią, czyli remontem cząstkowym emulsją asfaltową i grysami. Remont metodą 

nakładek asfaltowych możliwy jest do zrealizowania w kolejnych latach budżetowych. 

3. Do wyasygnowania środków finansowych na przedmiotowy cel potrzebna jest zgoda Rady Powiatu 

Grudziądzkiego. 

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

wniosków i petycji Rady Powiatu jednogłośnie uznali petycję mieszkańców sołectwa Świecie nad Osą z dnia 

14 maja 2021 r. w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1407C i 1410C w Świeciu nad Osą za zasadną, 

a przedmiot petycji za możliwy do zrealizowania w kolejnych latach budżetowych. Niniejsze stanowisko 

Komisji zostało przekazane Radzie Powiatu Grudziądzkiego. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


