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PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MALBORSKIEGO 
 
 

Dotyczy: 
   
wyjaśnienia sytuacji nieprzejezdnych, pozamykanych dla ruchu samochodowego dróg 
Powiatu Malborskiego w dnia 7 – 8 września 2019 roku. 
 
Treść interpelacji: 
        
W nawiązaniu do odbywających się w dnia 7 i 8 września 2019r. zawodów sportowych na terenie 

Malborka chciałbym poinformować, że 1/3 dróg powiatu malborskiego była zamknięta dla ruchu 

samochodowego. Jako przykład podaję sytuację, w której się znalazłem właśnie w tych dniach. 

Chcąc dostać się z Malborka do Nowego Stawu musiałem szukać innych dróg, ponieważ drogi 

dojazdowe były zamknięte. Zwracając się do różnych służb byłem odsyłany od jednej drogi 

dojazdowej do drugiej. Nie było żadnych informacji , czy też komunikatów na temat ewentualnych 

objazdów. 

  Zwracam się z prośbą, żeby na przyszłość mieszkańcy wcześniej otrzymywali informacje 

o planowanym zamknięciu dróg oraz zorganizowaniu innych, zastępczych możliwości objazdów.  

  Jednocześnie chciałbym uzyskać informację, jakie służby były odpowiedzialne za sytuację 

na drogach powiatu malborskiego w miniony weekend, w czasie trwających zawodów 

sportowych. 

 
Radny Janusz Kasyna 

 
 

* 
    

1. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty.  
2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 
3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o 

konkretnym stanie faktycznym. 
4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 

niezwłocznie staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi 
na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 

5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 
poprzez niezwłoczną publikację w BIP i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 (zgodnie z ust. o sam. pow. .art 21 ust. 9, 10, 11, 12, 13) 


